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A pessoa que se encontra em tratamento deve 

beneficiar-se de olhares abrangentes que a vejam em 

todas as suas dimensões: biológica, psicológica, 

social, espiritual e individual. Só assim, e apenas 

assim, a tríade saúde-doença-cuidado deixará de ter, 

apenas, os aspectos medicalizante, curativo e 

assistencial e versará para a promoção da qualidade de 

vida do ser em sua totalidade. 
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  RESUMO 

 

  A avaliação da aderência dos pacientes ao tratamento de hemodiálise, por meio de 

escalas de medida validadas, é importante para garantir resultados mais satisfatórios deste 

tratamento. O objetivo desta pesquisa foi realizar a Adaptação Transcultural para o Brasil 

das escalas de medida Renal Adherence Behaviour Questionaire (RABQ) e Renal 

Adherence Attitudes Questionnaire (RAAQ), que avaliam, respectivamente, o 

comportamento de aderência e as atitudes dos pacientes em hemodiálise com relação ao 

tratamento. Os dois instrumentos foram submetidos aos procedimentos de Adaptação 

Transcultural recomendados pela literatura: tradução, retradução, análise por Comissão de 

Especialistas e Estudo Piloto.  Na etapa do Estudo Piloto, que visa avaliar a facilidade de 

compreensão das questões pela população-alvo e fazer as modificações necessárias, 

participaram da pesquisa 21 pacientes de uma clínica de hemodiálise, em uma cidade de 

porte médio do estado de Minas Gerais. Foram consultados os profissionais de saúde desta 

clinica sobre a redação das questões e suas sugestões foram avaliadas pela Comissão de 

Especialistas. Foram feitas modificações na redação das questões, de forma a gerar uma 

versão final adaptada à cultura brasileira e de fácil compreensão para a população-alvo, 

independente do seu nível socioeconômico. Foi sugerido que as escalas sejam aplicadas em 

situação de entrevista face a face, ao invés do autopreenchimento, considerada mais 

adaptada à população-alvo. Não houve necessidade de gerar novos itens e não foi preciso 

alterar as alternativas de respostas. A versão brasileira da escala RAAQ possui 26 itens, 

que avaliam as atitudes dos pacientes em relação às suas restrições alimentares e hídricas. 

A versão brasileira da escala RABQ possui 25 itens, que avaliam o comportamento de 

aderência do paciente frente às restrições de potássio, sódio e líquido e à tomada de 

medicamento. As opções de resposta se distribuem em uma escala tipo Likert de 5 pontos.  

As versões brasileiras das escalas RABQ e RAAQ apresentam equivalência semântica e 

cultural com as versões originais das escalas.  Essas escalas poderão ser úteis para a 

avaliação do comportamento e atitudes de pacientes com relação a sua aderência ao 

tratamento em hemodiálise. Podem, também, favorecer o desenvolvimento de pesquisas 

nessa área. 

 

Palavras-chave: Aderência ao tratamento, hemodiálise, escalas de medidas, Adaptação 

Transcultural.   

 



 

 
 

  ABSTRACT 

 

The assessment of patients' adherence to hemodialysis treatment by means of rating scales 

is important to ensure better treatment results. The aim of this study was to do the 

Transcultural Adaptation to Brazil of the Renal Adherence Behavior Questionnaire 

(RABQ) and the Renal Adherence Attitude Questionnaire (RAAQ), which evaluate, 

respectively, the patients' adherence behavior and attitude concerning the treatment. The 

two instruments were submitted to the procedures recommended by the literature: 

translation, back translation, scales evaluation by an Experts Commission and Pilot Study. 

During the Pilot Study, which aimed to evaluate the items understanding by the target 

population and to make the necessary corrections, participated in the study 21 patients of a 

dialysis clinic, in a medium-sized city in the state of Minas Gerais. The clinic health 

professionals were consulted and their suggestions were evaluated by the Experts 

Commission. Changes were made in the scales questions, in order to generate a final 

version adapted to Brazilian culture and which was easy to be understood by the target 

population, regardless of their socioeconomic status. It was suggested that the scales 

should be applied to the patients in face to face interview, considered to be more 

appropriate to the target population than self-report. There was no need to create new items 

or change the items responses alternatives. The Brazilian version of the RAAQ has 26 

items which evaluate patients' attitudes regarding their dietary and water restrictions. The 

Brazilian version of the RABQ has 25 items which evaluate the patients' adherence to 

restrictions in potassium, sodium and fluid as well to medication intake. The response 

options for both scales items are distributed in 5 points Likert scale. The Brazilian versions 

of the RAAQ and RABQ scales present semantic and cultural equivalence with the original 

versions of the scales. These scales may be useful for the evaluation of the behavior and 

attitudes of patients regarding their treatment adherence in hemodialysis. They may also 

favor the development of research in this area.  

 

Keywords: Adherence to treatment, hemodialysis, measurement scales, Transcultural 

Adaptation. 
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INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas, as doenças crônicas têm recebido destaque no contexto da 

atenção à saúde. Segundo Machado e Car (2003), estima-se que, em 2020, as doenças crônicas 

deverão responder por 73% dos óbitos. No Brasil, o índice de mortalidade por essas doenças 

supera 60%, acarretando enormes custos econômicos e sociais (OMS, 2004).  

Dentre as enfermidades crônicas, a Doença Renal Crônica (DRC) é considerada um 

grande problema de saúde pública, causando elevadas taxas de morbidade e mortalidade. A 

DRC é caracterizada pela presença de lesão renal ou diminuição da função dos rins por três 

meses ou mais (National Kidney Foundation, 2002). As condições que afetam os rins na DRC 

consistem de anormalidades estruturais e funcionais, com ou sem diminuição do ritmo de 

filtração glomerular, podendo causar complicações ou perda da função renal progressiva. As 

principais doenças que contribuem para o desencadeamento de DRC são a hipertensão arterial 

e o diabetes mellitus (Kirchner, Löble, Machado, & Stumm, 2011; Moura, 2009).   

As taxas de incidência de DRC, no Brasil, são menores do que as observadas nos 

Estados Unidos, na Europa e na Oceania. Nos Estados Unidos, registrou-se uma incidência de 

347 pacientes por um milhão de habitantes, comparada a 181 pacientes observados no Brasil 

(Sesso et al., 2007). Dados de 2009, no Brasil, revelaram que a incidência da doença renal 

crônica em estágio de terapia de reposição foi de 144 por milhão na população, sendo que o 

número estimado de pacientes que iniciaram tratamento, nesse ano, foi de 27.612 (Sesso et al., 

2010). 

De acordo com o estudo epidemiológico brasileiro sobre terapia renal substitutiva do 

Ministério da Saúde, no período de 2000 a 2008, o número de pacientes que faziam diálise no 

país cresceu 84%, chegando a 468 pacientes por um milhão de habitantes, em 2008 (Sesso et 

al., 2008). O aumento no número de casos de DRC foi decorrente, principalmente, da maior 

incidência de hipertensão e diabetes (Ministério da Saúde, 2009). Dados de 2010 indicaram 

que, no ano de 2009, estavam cadastradas na Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN) 626 

unidades de diálise, sendo que 89,6% dos pacientes com DRC faziam tratamento por 

hemodiálise (HD) e 10,4%, por diálise peritoneal (Sesso et al., 2010). Segundo o Censo 

Brasileiro de Diálise, em janeiro de 2009, o número de pacientes em diálise foi estimado em 

77.589, sendo mais da metade na região Sudeste (Sesso et al., 2010). Em 2010, o Brasil 

possuía a terceira maior população com pacientes em diálise no mundo, com cerca de 680 

centros de tratamento atendendo a uma população estimada em aproximadamente 90.000 

pacientes distribuídos por todos os Estados (Morais et al., 2011). Em 2012, o número de 
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pacientes em diálise foi de 97.586 pacientes (Censo, 2012).  

Quando a DRC é diagnosticada, o tratamento deve ser instituído o mais precocemente 

possível, para que haja a implementação de medidas que preservem a função renal (Bastos & 

Kirstajn, 2011). As terapias para tratamento da DRC no estágio V  disponíveis são: a HD, a 

diálise peritoneal e o transplante renal. Para os indivíduos com DRC em programa de HD, é 

proposto um esquema terapêutico com frequência e tempo definidos, via de regra, com 

duração de 12 horas por semana. Entretanto, uma proporção significativa de pacientes tem 

dificuldade em aderir às recomendações terapêuticas do tratamento (Thomas & Alchieri, 

2005).  

A aderência terapêutica ao tratamento em HD não se limita à tomada de 

medicamentos, incluindo, também, os comportamentos de seguir uma dieta alimentar e as 

restrições hídricas, realizar mudanças nos hábitos de vida, bem como seguir as prescrições da 

equipe de saúde (Cabral, Diniz, & Arruda, 2005). Segundo a Organização Mundial de Saúde 

(OMS), os fatores determinantes da aderência ao tratamento são: duração, efeitos iatrogênicos 

e custos do tratamento, bem como características da enfermidade, do serviço de saúde e da 

interação entre profissional e paciente, além da influência de variáveis sociodemográficas 

(WHO, 2004). O abandono ou o não cumprimento do tratamento pelos pacientes é um dos 

principais problemas que o sistema de saúde enfrenta. As intervenções de uma equipe 

interdisciplinar, o acompanhamento estruturado dos pacientes, as interações entre os membros 

da equipe e a pronta implementação de intervenções, previamente planejadas, podem 

colaborar para um melhor resultado no tratamento (Bastos & Kirsztajn, 2011). De acordo com 

Green (1987), a falta de aderência ao tratamento pode ser a causa mais importante do 

insucesso das propostas terapêuticas, colaborando para o aumento da morbidade e da 

mortalidade.  

Existe uma variedade de métodos para medir a aderência, incluindo medidas diretas e 

indiretas. Dentre as medidas diretas, estão a observação da tomada dos medicamentos, os 

marcadores bioquímicos nos fluidos corporais e a contagem de medicamentos. As medidas 

indiretas incluem entrevistas e diários alimentares. No entanto, esses métodos apresentam 

sérios problemas para gerar dados válidos e replicáveis, que permitam uma estimativa correta 

da aderência, pois a própria complexidade desse conceito envolve diversos aspectos que esses 

métodos não conseguem abranger (Vermeire, Hearnshaw, Royen, & Denekens, 2001). 

Segundo o Relatório Mundial de Saúde (2002), apesar do uso de uma variedade de estratégias 

relatadas na literatura, não há uma medida “padrão ouro” para avaliar o comportamento de 

aderência. Este Relatório ressalta, ainda, que a avaliação precisa do comportamento de 
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aderência, no contexto da saúde, poderá permitir o planejamento de um tratamento mais eficaz 

e eficiente, garantindo resultados mais satisfatórios. Além disso, uma medida confiável e 

válida de aderência, por meio de escalas padronizadas, poderá promover a participação do 

paciente nas decisões sobre seu tratamento.  

Para conhecer as escalas de medidas de aderência disponíveis na literatura, foi 

realizada uma busca bibliográfica nos indexadores Medline, Lilacs, Scielo, Psycinfo e ISI Web 

of Knowledge, utilizando os descritores: medidas de aderência, adesão, hemodiálise, 

adherence measure e hemodialysis. Foram encontrados seis instrumentos que medem a 

aderência, sendo apenas um deles validado para uso em língua portuguesa: a escala 

denominada Medida de Aderência ao Tratamento (MAT), que avalia a aderência a 

medicamentos em geral. A escala Dialysis Diet and Fluid Non-adherence Questionnaire 

(DDFQ) consiste em um questionário para medir a não aderência dos pacientes à dieta 

alimentar e a restrição de líquidos (Vlaminck, Maes, Jacobs, Reyntjens, & Evers, 2001). O 

instrumento End-Stage Renal Disease-Adherence Questionnaire (ESRD-AQ) foi concebido 

para medir o comportamento de aderência de pacientes com DRC  e avalia o atendimento em 

HD, o uso de medicamentos pelos pacientes, bem como as restrições hídricas e as 

recomendações à dieta (Kim, Evangelista, Phillips, Pavlish, & Kopple, 2010). O instrumento 

Medication Adherence Report Scale (MARS) é uma medida de autorrelato breve, utilizada 

para avaliar a probabilidade de comportamentos de não aderência a tratamentos em geral. 

Esses instrumentos de medida apresentam diversas limitações. A escala MAT é um 

instrumento de medida de aderência, que não é específica para o tratamento em HD. Essa 

escala apresenta, ainda, a limitação de se restringir apenas ao critério de tomada de 

medicamento, sendo que outros fatores comportamentais de aderência aos tratamentos não são 

incluídos na avaliação. Além disso, sua validação para o Brasil foi realizada apenas para 

verificar a aderência de pacientes em uso de anticoagulantes orais (Carvalho, Dantas, 

Pelegrino e Corbi, 2010). De acordo esses autores, os resultados indicaram fracas evidências 

da validade, confiabilidade e sensibilidade dessa escala para avaliar a aderência. A escala 

MARS é um instrumento que, também, não é específico para avaliar o tratamento em HD e 

avalia apenas a aderência ao medicamento. A escala DDFQ é bastante simplificada, contendo 

apenas quatro perguntas que avaliam a frequência e o grau de aderência às restrições hídricas 

e dietéticas dos últimos 14 dias, mas não a frequência em HD e nem o uso de medicação. A 

escala ESRD-AQ é um instrumento que abrange várias dimensões do comportamento de 

aderência em HD, porém sua consistência interna não foi avaliada e as suas opções de 

respostas são pontuadas em diferentes tipos de escalonamento, podendo dificultar o cálculo 
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dos escores de aderência e introduzir erros nas avaliações. Além disso, segundo os autores 

(Kim et al., 2010), são necessários futuros estudos em uma amostra maior do que a utilizada 

para a validação dessa escala.  

 Os dois outros instrumentos de medida de aderência, encontrados na literatura 

internacional, apresentam vantagens em relação aos demais. Trata-se das escalas 

desenvolvidas por Rushe e McGee (1998), denominadas Renal Adherence Attitudes 

Questionnaire (RAAQ) e Renal Adherence Behaviour Questionnaire (RABQ). A escala 

RAAQ mede as atitudes dos pacientes renais frente às suas restrições alimentares e hídricas e 

avalia como essas restrições afetam suas vidas. A escala RABQ avalia o comportamento de 

aderência do paciente frente às restrições de potássio, sódio e líquido, e a tomada de 

medicamento. Uma das vantagens dessas duas escalas é que são instrumentos voltados 

especificamente para o tratamento da DRC na HD. Além disso, trata-se de escalas 

multifatoriais, que avaliam várias dimensões do comportamento de aderência em subescalas, 

apresentando maior sensibilidade na avaliação dos efeitos do tratamento (Ruggeri, 1994). 

Apresentam, ainda, qualidades psicométricas adequadas de validade e fidedignidade 

recomendadas pela literatura, que serão descritas mais detalhadamente na parte do método 

deste projeto. Os dois instrumentos, também, foram utilizados em várias pesquisas 

internacionais (Zrinyi, Balla, Bem, & Pall, 2003; Fincham, 2005; Fincham, Kagee, & Moosa, 

2008; Vieira, 2009; Griva et al., 2011).  

O problema de pesquisa encontrado na literatura consultada é que não há, no contexto 

brasileiro, escalas de medida adequadas para avaliar a aderência dos pacientes ao tratamento 

em HD. A questão de pesquisa que se coloca, no presente trabalho, é a necessidade de um 

instrumento de medida de aderência, dirigido especificamente ao tratamento hemodialítico, 

adaptado ao contexto brasileiro e que englobe os diversos componentes da aderência.   
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Serão abordadas, inicialmente, as características da DRC e suas consequências. 

Serão descritos o tratamento para a DRC, especificamente em HD, bem como a aderência 

ao tratamento dos pacientes renais. Em seguida, serão apresentados os modelos teóricos 

relacionados à aderência e os fatores associados ao tratamento em hemodiálise.  

 

 

Características da Doença Renal Crônica 

  

Os rins são os órgãos responsáveis pela filtragem do sangue, realizando a excreção 

de ureia, ácido úrico, fósforo e hidrogênio. Além disso, reabsorvem albumina, sódio, 

potássio e cálcio e regulam a homeostase corporal não somente por meio da função 

excretora e reguladora, mas também pela capacidade de síntese e degradação de vários 

hormônios. Dentre esses hormônios, podem ser citados: a eritropoietina, que estimula a 

produção de glóbulos vermelhos; o sistema renina angiotensina aldosterona, que regula a 

pressão arterial; e o calcitriol, que consiste em um dos principais metabólitos ativos da 

vitamina D, aumentando o cálcio dos ossos (Cuppari, Avessani, Mendonça, Martini, & 

Monte, 2005). Os rins, também, estão relacionados com a degradação e o catabolismo da 

insulina, o glucagon e o hormônio do crescimento, dentre outros (Hakin & Levin, 1993). 

Distúrbios de algumas dessas funções podem levar o paciente a uma série de 

anormalidades que poderão ameaçar a sua vida (Madalozzo et al., 2012). A perda das 

funções dos rins pode, também, resultar em hipertensão, doenças cardíacas, anemia, edema 

e outras alterações (Coresh, Astor, Greene, Eknoyan, & Levey, 2003).  

A DRC é uma patologia crônica que se instala aos poucos, piorando gradativamente.  

O Projeto de Aderência da WHO (2003) adotou a seguinte definição para as doenças 

crônicas: “Doenças que tenham uma ou mais das seguintes características: são 

permanentes, deixam incapacidade residual, são causadas por alteração patológica 

irreversível, requerem treinamento especial do paciente para sua reabilitação ou pode e 

deve exigir um longo período de observação, supervisão ou cuidado”.   

A DRC pode ser diagnosticada quando há um aumento de proteína na urina (> 300 

mg/dia) e/ou redução da taxa de filtração glomerular (TFG) (< 60 ml/min/1,73m
2
), por 

mais de três meses (Moura, 2009). A TFG é avaliada por um teste laboratorial chamado 

depuração da creatinina sérica e também pode ser estimada por meio de equações a partir 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Uréia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ácido_úrico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fósforo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Albumina
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Potássio
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Eritropoietina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_renina_angiotensina_aldosterona
http://pt.wikipedia.org/wiki/Calcitriol
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do valor sérico da creatinina (Coresh et al., 2002). Com base nessas especificações, a DRC 

é classificada em cinco estágios. No Estágio I, há lesão renal com TFG normal ou 

aumentada (TFG  90 ml/mim/1,73m
2
). No Estágio II, há lesão renal com leve diminuição 

da TFG (TFG  60-89 ml/mim/1,73m
2
). No Estágio III, há lesão renal com moderada 

diminuição da TFG (TFG  30-59 ml/mim/1,73m
2
). No Estágio IV, há lesão renal com 

acentuada diminuição da TFG (tFG  15-29 ml/mim/1,73m
2
). No último Estágio (V), 

ocorre a falência renal e o paciente deverá iniciar o tratamento de terapia renal substitutiva 

(TRS) (TFG <15 ml/mim/1,73m
2
) (National Kidney Foundation, 2002). O diagnóstico da 

DRC baseia-se na identificação dos grupos de risco, na presença de alterações no exame de 

urina (microalbuminúria, proteinúria, hematúria etc.) e na redução da TFG. A determinação 

da TFG é a melhor medida da função renal global, expressando o nível dessa função por 

meio de uma escala contínua. No entanto, os sintomas só são usualmente aparentes quando 

a doença renal progride significativamente e a capacidade dos rins fica reduzida abaixo de 

60% do normal avaliada pela TFG. Nessa fase, devem ser instituídos os tratamentos 

disponíveis que preservam a função renal (National Kidney Foundation, 2002). 

A DRC apresenta uma evolução progressiva e resulta em altas taxas de morbidade e 

mortalidade (Thomas & Alchieri, 2005). Sua incidência e prevalência vêm aumentando 

progressivamente no Brasil, bem como em todo o mundo, proporcionando, 

consequentemente, uma evolução desfavorável e um custo elevado. A incidência da doença 

é maior nos homens do que nas mulheres. Nas mulheres, o pico ocorre na faixa etária de 65 

a 74 anos (Moura, 2009). O maior crescimento da DRC ocorre nos países em 

desenvolvimento, sendo que a hipertensão e a glomerulonefrite crônica são as principais 

causas de DRC nesses países (Hamer & El Nahas, 2006).  

Segundo o Estudo Epidemiológico Brasileiro (Ministério da Saúde, 2009), há maior 

incidência da doença nas regiões Sul (143,6/1.000.000/ano) e Sudeste 

(141,1/1.000.000/ano) do país. As regiões Norte (66,3/1.000.000/ano) e Nordeste 

(92,3/1.000.000/ano) apresentam taxas mais baixas. Um estudo desenvolvido pelo 

Subsistema de Autorização de Procedimento de Alta Complexidade de Terapia Renal 

Substitutiva (Apac-TRS), entre 2000 e 2006, investigou as causas de DRC no Nordeste e 

no Sudeste do Brasil. Dentre as causas identificadas pelo estudo, estão: hipertensão arterial 

(22,0%), diabetes mellitus (13,8%) e glomerulonefrites (7,2%). É relevante destacar a 

elevada proporção de causas indeterminadas, que abrangem 44,8% do total (Moura, 2009). 

Independentemente da causa da DRC, a presença de dislipidemias, obesidade e tabagismo 
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pode acelerar o curso da doença, bem como o envelhecimento e a história familiar de DRC 

(SBN, 2007). De acordo com o Relatório do Censo Brasileiro de Diálise de 2010, as 

doenças primárias mais frequentes foram: hipertensão (35%) e diabetes (28%). De acordo 

com as estimativas nacionais para a população em diálise, feitas com base em 340 

unidades de diálise consultadas (53,3%), em julho de 2010, o número estimado de 

pacientes em diálise foi de 92.091. Em 2010, o número estimado de pacientes que 

iniciaram tratamento foi 18.972 e a taxa anual de mortalidade bruta foi de 17,9% (Sesso et 

al., 2010).  

A DRC é uma enfermidade que, além de trazer consequências físicas ao indivíduo, 

traz prejuízos psicológicos e altera o seu cotidiano, interferindo no papel que esse 

indivíduo desempenha na sociedade (Reis, Guirardello, & Campos, 2008). Segundo 

Martins (2008), sentimentos de impotência, frustração e hostilidade estão presentes em 

pacientes que realizam HD. Sentimentos como angústia, temor e incerteza quanto ao futuro 

também estão presentes em indivíduos que se deparam com uma condição crônica de 

doença (Miranda, Krollman, & Silva, 1993). Desse modo, há considerável diminuição da 

qualidade de vida dos pacientes que realizam HD quando comparados à população em 

geral (Gorodetskaya et al., 2005). De acordo com Janssen, Spruit e Wouters (2009), a 

depressão é comum entre os pacientes em estágio mais avançado da DRC tratados com 

HD. É importante ressaltar, como destacado por Santos e Sebastian (1996), que 

comportamentos como dependência e isolamento são comuns nos pacientes com DRC e 

episódios depressivos colaboram para uma passividade maior perante a vida. A depressão, 

nos pacientes em HD, afeta consideravelmente sua qualidade de vida, contribuindo para as 

altas taxas de adoecimento e mortalidade. Vários sinais e sintomas, de acordo com o 

Manual de Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais (DSM IV), estão presentes 

nos portadores de DRC, tais como perda de peso, distúrbios do sono, anormalidades 

psicomotoras, fadiga, sentimentos de inferioridade e de culpa, dificuldades para 

concentração e pensamentos de morte (Watnick, 2009; Barros, 2003). 

 

 

Tratamento da Doença Renal Crônica 

 

Quando a doença evolui para o Estágio V, com sintomas de falência renal, como 

descrito, o paciente deve realizar os tratamentos dialíticos disponíveis ou se submeter a um 

transplante renal. Os tratamentos dialíticos estão disponíveis em diferentes modalidades: 
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diálise peritoneal ambulatorial contínua (DPAC), diálise peritoneal automatizada (DPA), 

diálise peritoneal intermitente (DPI) e HD. A diálise peritoneal é feita em casa, de forma 

autônoma pelo paciente, após ser implantado um cateter abdominal permanente por meio 

de um procedimento cirúrgico. A membrana peritoneal funciona como “rim” ou dialisador 

por meio do qual as substâncias tóxicas passam do sangue para a solução dialisante. A 

substituição dessa solução é feita pelo paciente, manualmente ou com a ajuda de uma 

máquina de diálise peritoneal, e deve ser trocada várias vezes ao longo do dia (Ribeiro, 

1997; Thelan, Davie, & Urden, 1993).  

No tratamento de HD, a depuração do sangue é feita fora do organismo do paciente 

por um acesso vascular com a ajuda de uma bomba. O acesso vascular se dá mediante uma 

fistula que une uma veia a uma artéria obtida após uma técnica cirúrgica (Meleti, 2003). 

Durante quatro horas, o sangue passa pelo filtro capilar, chamado dialisador capilar ou 

membrana artificial, sendo retiradas todas as impurezas e toxinas do sangue. As trocas 

entre o sangue e a solução de diálise, denominada dialisato, preparada na máquina, ocorre 

no interior do dialisador, tendo sempre entre os dois sistemas a membrana de diálise. A 

filtragem do sangue ocorre por diferenças de concentração entre o sangue e o dialisato, 

sendo a membrana entre os dois sistemas semipermeáveis. Por fim, o sangue dialisado 

retorna limpo para o paciente por meio do acesso vascular (Busato, 2003). Segundo Meleti 

(2003), o oferecimento do tratamento hemodialítico é raro em instituições privadas, sendo 

oferecido em centros especializados em HD, vinculados à Previdência Social, ou em 

hospitais-escolas. É um tratamento de alto custo, utilizado por grupos de pacientes 

heterogêneos quanto à idade, sexo, condição socioeconômica e cultural. Esses tratamentos 

não são curativos; apenas repõem, parcialmente, a função renal. 

 Os pacientes em HD fazem uso diário de vários medicamentos, sendo que os 

principais são: hipotensores, vasodilatadores coronarianos, protetores gástricos, 

medicamentos para evitar a hipocalcemia e para repor a perda de ferro no sangue, antiácido 

gástrico e medicamentos para evitar ou tratar a anemia. Outros medicamentos são 

utilizados para tratar as doenças de base, como o diabetes mellitus, as doenças oportunistas 

(ex.: infecções) e outras, como o hipotireoidismo, a epilepsia e o lúpus eritematoso (Tomé, 

1999).  

Além do uso diário de um conjunto de medicamentos, das restrições hídricas e 

alimentares e do convívio com outras doenças, os pacientes sofrem, ainda, com várias 

outras fontes de estresse (Riella, 2003). Estudos mostram que a dor crônica é comum em 

mais de 50% dos pacientes em HD, sendo um problema significativo, pois causa impacto 
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em todos os aspectos da vida relacionados à saúde (Davison, 2003, 2005; Vieira et al., 

2005). Segundo Daurgirdas (2003), os pacientes passam por dificuldades profissionais, 

queda da renda mensal, prejuízo da capacidade ou interesse sexual, medo da morte, 

alterações na imagem corporal, além do sofrimento gerado pela própria doença. 

O tratamento em HD prolonga a vida do doente, alivia o sofrimento e previne 

algumas incapacidades posteriores. No entanto, o tratamento hemodialítico é responsável 

por um cotidiano monótono e restrito (Carreira & Marcon, 2003). Os pacientes em 

programa de HD, além de dependerem de uma máquina para sobreviver, necessitam 

permanecer ligados a ela em torno de três a quatro horas ininterruptas, usualmente três 

vezes por semana (Riella, 2003). Os pacientes precisam realizar a diálise pelo resto de suas 

vidas ou até receberem um transplante renal bem-sucedido (Riella, 2000).    

 

 

Aderência ao Tratamento Renal 

 

Atualmente, há diversos termos para definir o fenômeno do cumprimento ou não 

cumprimento das prescrições, recomendações e tratamento das doenças, tais como: 

colaboração terapêutica, aliança terapêutica, seguimento, obediência, aderência, adesão e 

concordância (Leite & Vasconcelos, 2003). Os termos mais utilizados na língua inglesa, 

adherence e compliance, têm significados diferentes. O termo compliance, que pode ser 

traduzido como obediência, pressupõe um papel passivo do paciente frente ao seu 

tratamento. Adherence ou aderência é utilizado para identificar uma escolha livre em 

adotar as recomendações prescritas (Brawley & Culos-Reed, 2000). O entendimento do 

papel do paciente como sujeito ativo, que participa e assume responsabilidades sobre seu 

tratamento, que adere ou não, é defendido por outros autores, como Milstein-Moscati, 

Persano e Castro (2000). O Projeto Aderência da Organização Mundial da Saúde conceitua 

a aderência a tratamentos crônicos, como o grau em que o comportamento de ingestão de 

medicamentos, seguimento da dieta e mudanças no estilo de vida, concorda com as 

recomendações de um médico ou outro profissional de saúde (WHO, 2003).  

 Alguns métodos são utilizados para investigar a aderência dos pacientes ao 

tratamento, sendo eles diretos ou indiretos. Os métodos diretos são baseados em técnicas 

analíticas, que verificam se o medicamento foi tomado na dose e frequência adequadas. 

Essa análise se dá por meio da identificação de metabólitos do medicamento ou de 

marcadores químicos de maior permanência no organismo (Milstein-Moscati et al., 2000). 
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No entanto, esse método pode não ser confiável, pois pode sofrer influência dos processos 

metabólicos dos pacientes (Vermeire et al., 2001). Os métodos indiretos incluem 

entrevistas, contagem das unidades de medicamentos que o paciente ainda possui controle 

da dispensa de medicamentos pela farmácia. A contagem de medicamentos é um método 

que pode não ser fidedigno, já que o paciente pode eliminar as doses que não foram 

utilizadas (Berg & Arnstein, 2006). Alguns estudos utilizam um dispositivo eletrônico para 

acondicionar o medicamento, que registra os intervalos de retirada das doses, embora 

alguns autores tenham apontado à possibilidade de o paciente retirar a dose da embalagem 

e não tomá-la (Cramer, Mattson, Preey, Séller, & Ouellette, 1989). A avaliação do efeito 

farmacológico esperado é um método para avaliar a aderência ao tratamento, porém a 

resposta terapêutica pode não ser resultante do tratamento prescrito, mas, sim, de outros 

fatores (Berg & Arnstein, 2006). A entrevista estruturada ou os autorrelatos são os métodos 

mais utilizados por serem mais acessíveis e de menor custo. O maior problema apontado 

em relação a esse método é que o paciente pode esconder do entrevistador a forma como 

realizou realmente o tratamento (Milstein-Moscati et al., 2000).  

 Quando se avalia o paciente em HD, o ganho de peso interdialítico, também, é 

considerado uma medida de aderência. Um ganho de peso com valores superiores a 4% do 

peso corporal, numa pessoa com 70 kg, corresponde a cerca de 2 kg, indicando fraca 

aderência ao tratamento (Burrowes & Cockram, 2006). O excesso de líquidos no 

organismo contribui para o ganho de peso interdialítico, ou seja, para a acumulação de 

líquidos entre as diálises. O paciente, quando sai da sessão de HD e não apresenta mais 

excesso de líquidos, tem seu peso registrado como “peso seco”. Esse peso é o ideal para 

que o paciente se mantenha em boas condições durante o período em que fica sem a HD. 

Quando volta à próxima sessão, ele é pesado novamente, para saber quanto peso ganhou e 

quanto deve ser registrado (Perazollo, 2008). De acordo com Thelan et al. (1993), o 

excesso de líquidos no organismo pode conduzir à insuficiência cardíaca congestiva, 

hipertensão arterial, dispneia e edema agudo do pulmão, podendo ser mortal. O paciente, 

também, tem maior probabilidade de apresentar hipotensão, cãibras e mal-estar geral 

(Vieira et al., 2005). Desse modo, é recomendado que a quantidade diária de líquidos a 

ingerir seja de até 500 ml, considerando a água, o gelo e as sopas, dentre outros. Por isso, o 

paciente que apresenta um ganho de peso interdialítico superior ao estipulado, 

provavelmente, não está seguindo a recomendação dietética de restrição hídrica e pode, 

então, ser considerado não aderente. 
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 O nível sérico de fósforo é sugerido, também, como um indicador de aderência do 

paciente à dieta e à medicação e o nível de potássio, como medida de aderência à dieta. A 

ingestão de potássio deve ser de 70 a 80 mEq/dia, e de fósforo, de 600 a 1.000mg/dia. A 

hiperpotassemia pode causar sérias alterações cardiovasculares, podendo ocorrer arritmias 

cardíacas e morte. Os parâmetros para a avaliação da aderência podem, também, ser 

verificados de acordo com a ingestão diária de sódio, que deve ser de 20 a 30 mEq/dia 

(Ferreira, 1997). 

 A aderência ao tratamento de HD é difícil para os pacientes, pois poucos 

tratamentos são tão complexos e exigentes como o prescrito para os doentes renais 

crônicos. A vida dos portadores de DRC, nesse estágio, passa por grandes transformações, 

alterando profundamente o seu estilo, preferências sociais, hábitos alimentares e aspectos 

culturais. Nesse contexto, as restrições e recomendações nutricionais são, provavelmente, 

os componentes mais difíceis do tratamento (Aanholt & Cuppari, 2004; Bergstrom, 1995). 

A aderência ao tratamento está relacionada, também, aos fatores comportamentais, à 

percepção e formas de enfrentamento das adversidades e a fatores externos, como 

problemáticas de vida e redes de apoio social (Faé, Oliveira, Silva, Cadê, & Mezadri, 

2006).  

 De acordo com Rolland (1995), a família, como um todo, desempenha um papel 

fundamental na vida do doente renal crônico embora ela não participe diretamente do 

cuidado ao paciente em tratamento hemodialítico. A responsabilidade dos cuidados ao 

paciente, geralmente, fica restrita a um membro da família, que fica sobrecarregado, pois 

realiza sozinho as tarefas. Como ressaltam Santos e Sebastian (1996), o contexto familiar 

exerce um importante papel em todo o processo da relação do indivíduo com a sua doença, 

o seu tratamento e a adaptação a um novo estilo de vida. O aumento de gastos, a 

diminuição de renda, a mudança no estilo de vida e o aumento do nível de estresse, gerados 

pela doença crônica, causam um grande impacto no contexto familiar. Essas condições 

enfrentadas pelos familiares afetam o tratamento e o bem-estar dos pacientes (Betz, 2006). 

Segundo Kinygas, Kroll e Duffy (2000), o contexto familiar favorece a aderência ao 

tratamento de várias doenças quando há a preservação do bem-estar emocional, uma 

atitude positiva em relação à doença e um incentivo para o tratamento.  

Segundo Martins (2008), as razões para a falta de aderência ao tratamento em HD 

são de três categorias principais: psicológica, sociodemográfica e clínica. O autor aponta 

que a aderência à dieta é um dos fatores mais importantes para o sucesso do tratamento, 

enquanto a não aderência pode contribuir para o aumento de morbimortalidade. De acordo 
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com Dowell e Hudson (1997), a questão da aderência ao medicamento está intimamente 

relacionada com a aceitação da própria doença, e não tanto com outros fatores. Para esses 

autores, essa questão deve ser avaliada a partir da perspectiva do usuário dentro de um 

modelo de decisão terapêutica. Segundo esse modelo, há três tipos de pacientes: aqueles 

que aceitam e procuram cumprir a prescrição médica; os que aceitam as prescrições, mas 

testam suas variações e optam pelo seguimento ou não; e os pacientes céticos, que não 

aceitam as prescrições médicas. O paciente em HD deve fazer uma readaptação em sua 

vida. É estabelecido, então, um longo processo de adaptação a uma nova condição, na qual 

o indivíduo precisa identificar meios para lidar com o problema renal e com todas as 

mudanças e limitações que o acompanham (Reis et al., 2008).  

 

 

Modelos Teóricos Relacionadas à Aderência 

 

Do ponto de vista da WHO (2003), a compreensão dos princípios básicos da 

mudança de comportamento é relevante para explicar a aderência ao tratamento para as 

condições crônicas de saúde. Cinco modelos principais foram desenvolvidos por Leventhal 

e Cameron (1987), buscando compreender os aspectos envolvidos na investigação da 

aderência ao tratamento. Estes são os modelos biomédico, comportamental, da 

comunicação, cognitivo e de autorregulação.  

Do ponto de vista do modelo biomédico, o paciente é considerado como um 

seguidor, mais ou menos passivo das ordens médicas, de um diagnóstico e da proposta 

terapêutica (Leventhal, 1987). A não aderência é atribuída às características do paciente, 

sendo que estas são consideradas focos para as intervenções. A avaliação da aderência é 

realizada utilizando medidas bioquímicas e contagens de medicamentos. Porém, de acordo 

com a WHO (2003), fatores importantes como a percepção do paciente sobre seus 

sintomas e medicamentos utilizados são ignorados.  Por esse motivo,   essa abordagem 

começou a ser questionada (Ribeiro, 2008).  

Segundo Engel (1977), não só os aspectos biológicos da doença devem ser 

considerados, mas também suas dimensões psicológicas e sociais. Essa visão holística do 

ser humano deu origem ao modelo biopsicossocial. Nesse modelo, há necessidade de 

incluir, como parte importante na investigação clínica, o contexto diário do indivíduo que 

está sendo avaliado, sua produtividade, seu estado emocional e psicológico, bem como seu 

desempenho no contexto social. Brito (2009) ressalta que, por mais incapacitante que a 
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doença possa ser e por mais impacto que ela cause na vida do indivíduo, sempre haverá 

novas possibilidades a serem conquistadas. De acordo com Santos e Sebastiane (1996), 

dependendo da gravidade da doença e de seu tratamento, há necessidade de mudanças e 

adaptações no estilo de vida, no comportamento e na maneira de lidar consigo e com os 

outros. Diante disso, as intervenções realizadas com a pessoa que se encontra em um 

estado de saúde comprometido devem levar em conta todos os aspectos de sua vida, pois, 

segundo Kaplan (1990), as mudanças ocorridas podem gerar tensão e problemas devido ao 

ajuste às novas situações.  

O modelo comportamental enfatiza a importância do reforçamento e da punição 

como mecanismos que influenciam o comportamento de aderência (Skinner, 1938). Além 

disso, essa abordagem considera que o comportamento é influenciado por eventos 

antecedentes internos (pensamentos) ou externos (circunstâncias ambientais). Do ponto de 

vista prático, podem ser elaboradas intervenções para lidar com as questões que envolvem 

a aderência, com o objetivo de modificar gradualmente o comportamento em cada nível de 

influência, ou seja, no nível do paciente, do provedor de cuidado e do sistema de saúde 

(WHO, 2003).  

Na tentativa de melhorar a habilidade de comunicação dos prestadores de cuidado à 

saúde e seus pacientes, surgiu, na década de 1970, o modelo da comunicação.  Esse 

modelo enfatiza a relação empática médico-paciente nas dimensões físicas, psíquicas e 

sociais. Segundo Ballester et al. (2010), é necessário que os pacientes acreditem na 

informação sobre o regime de tratamento e os benefícios do comportamento de aderência. 

A consciência do “Porque” da necessidade de ser aderente pode influenciar o paciente em 

sua atitude e motivação (Dulmen et al., 2007). No entanto, segundo a WHO (2003), a 

qualidade do acolhimento e da interação com o paciente são fatores necessários, mas 

insuficientes para efetuarem alterações no comportamento de aderência dos pacientes. 

O modelo de cognição enfatiza a importância das variáveis e processos cognitivos 

para o comportamento de aderência, como os modelos de crenças em saúde, a teoria do 

comportamento planejado, a teoria social cognitiva (Bandura, 1977) e a teoria da proteção-

motivação (Rogers, 1997). Como regra geral, na teoria do comportamento planejado, 

quanto mais forte for a intenção em se engajar em um comportamento, mais provável deve 

ser o seu desempenho (Fishbein & Ajzen, 1975; Ajzen & Fishbein, 1980). Segundo Ajzen 

(1991), o pressuposto é de que a motivação e a capacidade interagem em seus efeitos sobre 

a realização comportamental. No entanto, apesar de essas abordagens direcionarem a 

atenção para as maneiras pelas quais os pacientes conceituam as ameaças à sua saúde e 
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avaliarem fatores que podem ser empecilhos ou que facilitem a aderência, nem sempre 

abordam bem as estratégias comportamentais de enfrentamento.  

A teoria da autoregulação busca integrar as variáveis ambientais e as respostas 

cognitivas dos indivíduos às ameaças à saúde. O conceito cognitivo e as representações 

pessoais que o paciente tem do tratamento ou da doença orientam-no para a tomada de 

decisões e da ação (Brewer, Gretchen, Chapman, Brownlee, & Leventhal, 2002). Segundo 

Dulmen et al (2007), o comportamento do paciente depende de vários fatores, que incluem: 

a percepção de seu estado de saúde e planos de mudança para sua condição, o 

enfrentamento e o alcance da meta, bem como a avaliação de seu progresso. No entanto, se 

objetivos não são alcançados, os pacientes podem mudar suas percepções ou a sua maneira 

de enfrentamento. Quanto à importância das variáveis cognitivas em relação à saúde, de 

acordo com Theofilou (2011), foi recentemente reconhecido que o lócus de controle 

interno ao tratar a saúde é importante para o comportamento de aderência. Esse conceito 

foi introduzido por Rotter (1966) e se refere à tendência do paciente em adotar um controle 

interno ou externo no manejo da doença. Indivíduos com lócus de controle interno 

podem estar mais dispostos a seguir as recomendações de tratamento, já que acreditam que 

a progressão da doença pode ser controlada por meio de suas aptidões pessoais e ação. Em 

contrapartida, os indivíduos que acreditam que seu destino é determinado, em grande parte, 

pelo acaso ou por outras pessoas e não por suas próprias ações, podem ter menor 

probabilidade aderirem, porque sentem que suas ações não podem afetar os resultados.  

Segundo Meichenbaum e Turk, citados por WHO (2003), há quatro fatores 

interdependentes que influenciam no comportamento de aderência. Esses fatores são: a) 

conhecimentos sobre o problema de saúde e sobre a importância da aderência e as 

habilidades necessárias à autorregulação e seus mecanismos de ação; b) crenças na 

severidade percebida da doença, autoeficácia, bem como expectativas do resultado e custos 

de resposta; c) fatores motivacionais, segundo os quais o paciente apresentaria uma 

atribuição interna do sucesso, valorizando os resultados positivos e considerando os 

resultados negativos não como um fracasso, mas como uma oportunidade para refletir e 

modificar seu comportamento; e d) uma ação adequada, desencadeada por estímulos 

antecedentes relevantes e uma avaliação dos recursos disponíveis no repertório do 

indivíduo, selecionando as melhores opções de comportamentos. Segundo os autores, uma 

deficiência em qualquer um desses fatores contribui para o risco de não aderência.  

De acordo com estudos, o modelo information–motivation–behavioural skills 

model (IMB model) baseia-se em elementos de estudos anteriores e constitui um modelo 
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conceitual simples e generalizável, que orienta a compreensão de comportamentos 

complexos de saúde. Esse modelo enfatiza a importância da informação sobre a condição 

médica do paciente (como a doença se desenvolve, prognóstico, estratégias eficazes para 

sua gestão). Enfatiza, também, a motivação, que inclui as atitudes do paciente em relação à 

aderência, o suporte social percebido e a percepção de como outros pacientes agiriam na 

mesma situação de doença. O terceiro elemento desse modelo se refere às competências 

comportamentais, incluindo a garantia de que o paciente tenha em seu repertório, as 

estratégias necessárias para a aderência ao tratamento (Fisher & Fisher, 1992).   

O modelo stages-of-change model, também referido como Modelo Transteórico de 

Mudança (TMC, sigla em inglês), de Prochaska e DiClemente (1982), postula que a 

capacidade de lidar com mudanças no comportamento depende da fase em que o paciente 

se encontra. O TMC propõe cinco fases ou estágios para a transição da mudança de 

comportamentos. Na primeira fase, considerada o estágio da pré-contemplação, a pessoa 

não procura ajuda para o seu problema, pois sua percepção a respeito dele é bastante 

positiva (Szupszynski & Oliveira, 2008). Na fase de contemplação, a pessoa já começa a 

avaliar as vantagens e desvantagens de fazer mudanças em seu comportamento e analisar 

os esforços necessários, que demandarão a superação do problema (DiClemente et al., 

1991). Quando o indivíduo chega à fase de preparação, ele tem maior conscientização do 

problema e já possui um plano orientado para mudança. Nessa fase, a pessoa está orientada 

para a procura de ajuda. Na penúltima fase, voltada para a ação, a pessoa já adquire um 

comportamento de mudança em relação ao seu problema e procura se esforçar para mantê-

lo (Prochaska & DiClemente 1992). Na última fase, considerada a fase de manutenção, o 

paciente está apto a não emitir o comportamento problema, ou seja, ele se encontra mais 

estabilizado e procura evitar recaídas.   

Embora esses modelos forneçam um quadro conceitual para organizar pensamentos 

sobre aderência e outros comportamentos de saúde, cada um tem suas vantagens e 

desvantagens e apenas uma abordagem não pode fornecer uma compreensão abrangente de 

intervenção para a aderência. A aderência ao tratamento é um processo complexo, 

influenciado por diversos fatores (WHO, 2003). Numa revisão de literatura, realizada por 

Munro et al. (2006), foram propostas algumas possibilidades para as várias teorias 

existentes sobre comportamentos de aderência. Uma das propostas foi a busca da 

identificação de variáveis comuns a essas teorias ou a tentativa de integrar as várias teorias. 

No entanto, ressaltam que esse trabalho deve ser realizado com a devida cautela para não 

haver variáveis redundantes ou variáveis sobrepostas, com ênfase de uma variável sobre a 
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outra. Da mesma forma, segundo os autores, estudos comparativos devem ser realizados 

entre as teorias com o objetivo de identificar elementos efetivos para a abordagem da 

aderência.  

 

 

Fatores Associados à Aderência ao Tratamento em Hemodiálise  

 

Segundo a OMS, os provedores e o sistema de saúde precisam desenvolver meios 

de avaliar a aderência e os seus fatores associados, visando a melhorar as intervenções 

terapêuticas (WHO, 2003). De acordo com a WHO (2004), a aderência é influenciada por 

vários fatores concomitantes, tais como: fatores sociais e econômicos, fatores relacionados 

ao sistema de cuidados de saúde ou equipamentos, aqueles relacionados com as 

características da doença e tratamentos e os fatores relacionados ao paciente. Segundo 

alguns estudos, é de suma importância para a aderência ao tratamento das doenças crônicas 

considerar as características de personalidade do pacientes suas crenças acerca da doença, 

as estratégias de enfrentamento adotadas e sua motivação para o tratamento, assim como a 

percepção e a compreensão sobre sua doença, a aceitação da dieta alimentar, da medicação 

e restrições de líquido, os fatores psicossociais, o suporte social e o envolvimento familiar 

(Seid, 2001; Dias, 2001; Machado & Car, 2003; Thomas & Alchieri, 2005).   

Procurando ressaltar a importância da manutenção do tratamento, vários estudos, 

mediante diferentes enfoques, buscaram conhecer os fatores associados à aderência do 

paciente ao tratamento especifico em HD. A seguir, serão descritos alguns estudos que 

avaliaram os fatores associados à aderência.  

  Uma revisão bibliográfica, entre 1970-2005, foi realizada por Jin et al. (2008) para 

avaliar os fatores mais comuns que causam a não aderência terapêutica em geral.  Os 

estudos encontraram fatores centrados no paciente, relacionados com a terapia e com o 

sistema de saúde, bem como fatores sociais, econômicos e relacionados às doenças. No 

entanto, não foi considerada a interação desses fatores com relação à não aderência. Os 

estudos com pacientes em HD constataram que fatores socioeconômicos como a idade 

afetaram a aderência. Esses estudos apontaram que as pessoas entre 20 e 39 anos de idade, 

submetidas a esse tipo de tratamento, eram consideradas os menos aderentes. De acordo 

com os autores, os pacientes nessa faixa etária sempre têm outras prioridades em sua vida 

diária. Desse modo, devido ao seu trabalho e a outros compromissos, eles podem não ser 
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capazes de comparecer ao tratamento. Outro estudo, citado nesta revisão, indicou que há 

uma tendência para o aumento da aderência entre pessoas com idade de 46 a 50 anos.  

Kimmel et al. (1995) também encontraram que uma idade mais avançada é 

preditora de maior aderência em um estudo realizado com 149 pacientes em centros de 

HD. No entanto, indicaram uma tendência de que o gênero possa ser associado com o 

suporte recebido na aderência, sendo que, nos homens, houve uma associação entre apoio 

percebido e uma melhor aderência à medicação do que nas mulheres. Berman et al. (2004) 

relataram uma associação significativa entre o aumento nos níveis da aderência com a 

idade mais avançada. Um trabalho de revisão realizado por Valderrabano et al. (1996) 

encontrou que pessoas aposentadas têm maior assiduidade às sessões de HD do que as 

pessoas em fase produtiva e que possuem, também, maior capacidade de lidar com as 

limitações que o tratamento e a doença impõem. Por outro lado, Kimmel et al. (1998) 

relataram que as pessoas que trabalham apresentam melhor suporte social, diminuindo as 

taxas de morbidade e mortalidade, contribuindo para melhor aderência ao tratamento.  

Branco e Lisboa (2010), em um estudo descritivo-qualitativo com 15 clientes em 

uma clínica de HD em Petrópolis/RJ, identificaram os fatores que contribuem para a 

aderência dos clientes renais crônicos ao tratamento hemodialítico. O estudo avaliou, 

também, as repercussões na saúde desses clientes quando não ocorre a aderência. Os 

problemas socioeconômicos foram os mais apontados nos depoimentos dos clientes 

levando à não aderência ao tratamento, e comprometendo, assim, a manutenção da saúde. 

De acordo com os relatos, em certos momentos, eles dão prioridade aos seus empregos e 

ao cumprimento das obrigações familiares.  

Na revisão de literatura realizada por Maldaner, Beuter, Brandani, Budó e Pauletto 

(2008), referente ao período de 1993 a 2005, foram citadas 16 pesquisas sobre essa 

temática. Nesses estudos, foram identificados alguns fatores que favorecem a aderência ao 

tratamento, tais como: confiança na equipe, redes de apoio social e familiar, nível de 

escolaridade e aceitação da doença. Fatores que podem diminuir a aderência foram 

também apontados, tais como: a falta de acesso aos medicamentos, a duração muito longa 

do tratamento, a complexidade do esquema terapêutico, os efeitos colaterais da terapêutica 

e a ausência de sintomas.  

Uma revisão sistemática da literatura, de 1971-2008, foi realizada por Schmid, 

Hartmann e Schiffl (2009). O objetivo foi o de levantar indícios para a questão dos fatores 

que influenciam a não aderência a alguns medicamentos orais no tratamento em HD.  

Foram revistos 19 estudos, sendo que sete deles (37%) avaliaram amostras de menos de 50 
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pacientes. De acordo com essa revisão, para avaliar as taxas de aderência, 84% dos estudos 

utilizaram, mais frequentemente, ferramentas como autorrelato dos pacientes e entrevistas 

estruturadas. Em 47% dos estudos, um indicador de aderência comumente utilizado foi o 

nível sérico de fósforo pré-diálise. Apenas dois estudos utilizaram dispositivos eletrônicos 

de monitorização, medication event monitoring devices (MEMS), para monitorar a 

aderência do paciente aos medicamentos. Os resultados apontaram que a não aderência à 

medicação variou de 3 a 80%. Mais de metade dos estudos incluídos relataram taxas de 

não aderência maiores ou iguais a 50% (média 67%). Os resultados revelaram que os 

fatores que prediziam a aderência foram ralacionados ao tratamento, ao paciente e às 

variáveis socioeconômicas, assim como o histórico de longa duração de tratamento em 

HD, idade mais avançada (> 65 anos), maior nível educacional, menor custo dos 

medicamentos utilizados, assim como relatos de menor preocupação com os efeitos 

adversos dos medicamentos. Dentre as variáveis individuais, a orientação do lócus de 

controle interno foi mais significativamente associada ao favorecimento da aderência.  

Karamanidou, Clatworthy, Weinman e Horne (2008) realizaram uma revisão 

sistemática da literatura, de 1967 a 2006, com o objetivo de estabelecer o nível de não 

aderência à medicação de quelantes de fosfóro em pacientes dialisados e identificar os 

fatores associados. Dos 34 estudos, 79% foram realizados nos Estados Unidos e uma 

média de 51% dos pacientes foram considerados não aderentes. Uma variedade de métodos 

de avaliação da aderência foi utilizada, incluindo contagem de comprimidos, 

monitoramento eletrônico, autorrelato do paciente, relatórios dos profissionais de saúde e 

níveis séricos de fósforo. Como indicador de aderência a quelantes de fósforo, foi utilizado 

o nível sérico de fosfóro em 79% dos estudos. O número médio de pacientes considerados 

não aderentes foi maior quando a aderência foi avaliada por meio dos níveis séricos de 

fósforo (58%) do que quando avaliada por meio do autorrelato (31%). Os indicadores de 

aderência relacionados com o paciente considerados significativos foram: as crenças sobre 

a saúde, encontrado em seis de nove estudos investigados; o apoio social (inclúíndo família 

e amigos), em quatro de cinco estudos; e traços de personalidade, em quatro de oito 

estudos. As crenças sobre a saúde avaliadas foram: percepção dos pacientes sobre a 

medicação, preocupações sobre seus potenciais efeitos, barreiras percebidas e benefícios 

em tomar medicação, percepções de autoeficácia em considerar a tomada da medicação e 

percepções de outras expectativas para considerar a aderência. Fatores demográficos e 

clínicos não estavam associados ao abandono da medicação, com exceção da variável 

idade, pois os pacientes idosos foram considerados mais aderentes.  
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Com o objetivo de avaliar as características dos pacientes, associadas ao abandono 

ao tratamento e ao impacto da não aderência à sobrevivência, Leggat et al. (1998) 

analisaram dois estudos especiais do banco de dados do United States Renal Data 

Statistical analysis System (USRDS), com 6.251 pacientes que estavam em diálise por 

mais de um ano.  A não aderência foi definida em três formas: faltar a uma ou mais sessões 

de HD em um mês; interromper em dez minutos ou mais uma ou mais sessões de HD em 

um mês; e ganho de peso interdialítico (GPI) de mais de 5,7% de peso seco ou nível sérico 

de fosfato (PO4) maior do que 7,5mg. Os resultados apontaram que há associações de 

mortalidade com a não aderência em relação a faltar ou interromper as sessões. Em geral, 

os pacientes que interromperam as sessões de HD não tiveram maior risco de morrer, mas 

aqueles que faltaram três ou mais, em um mês, apresentaram risco 20% maior. No que se 

refere aos fatores socioeconômicos, foi constatado que o gênero não influenciava a 

aderência dos pacientes ao tratamento. Por outro lado, verificou-se que a raça estava 

inversamente relacionada à aderência, já que os pacientes negros tinham maior 

possibilidade em faltar às sessões de HD ou de interrompê-las quando comparados aos 

pacientes brancos, mas com menor risco de morte quando comparados a esse grupo. Os 

pacientes que tiveram um GPI maior que 5,7% apresentavam risco 35% maior de morrer, 

enquanto aqueles com um PO4 > 7,5 tiveram risco 13% de chegarem a Óbito. 

Um estudo realizado na Suíça, por Zrinyi et al. (2003), teve como objetivo 

determinar a eficácia da dietoterapia por meio da aplicação de escalas de medida a 107 

pacientes em HD, relacionando os escores obtidos com os resultados dos marcadores 

bioquímicos. Os instrumentos utilizados para verificar a aderência foram as escalas Renal 

Adherence Attitudes Questionnaire (RAAQ) e Renal Adherence Behaviour Questionnaire 

(RABQ). A autoeficácia dietética estava relacionada significativamente com fatores 

relacionados aos pacientes, como o modo como se relacionavam com a equipe e para 

atitudes relatadas de comportamentos de aderência. Os pacientes que apresentaram 

aumento das expectativas e crenças ao acreditarem que eram capazes de resistirem à 

tentação de comerem alimentos proibidos estavam mais propensos às situações de maior 

aderência com relação ao autocuidado. Outros fatores socioeconômicos, como o gênero e a 

idade, também foram relacionados com maior nível de autoeficácia, sendo que as mulheres 

apresentaram maior autoeficácia dietética do que os homens e pessoas mais velhas 

também.   

Uma pesquisa realizada por Arnold (2008), em Los Angeles, com uma amostra de 

116 participantes, avaliou a aderência à restrição hídrica em pacientes que faziam 
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tratamento em HD. Como medida objetiva para verificar a aderência às restrições de 

líquidos, foi utilizada a média de ganho de peso interdialítico em 12 sessões de HD. Foi 

utilizado, ainda, um questionário (Moss-Morris et al., 2002) com o objetivo de avaliar a 

relação entre a percepção do paciente sobre a sua doença e o seu ganho de peso 

interdialítico (GPI). Os resultados apontaram que o gênero estava relacionado com a 

aderência, sendo que as mulheres apresentaram maior aderência para a restrição de 

líquidos do que os homens. De acordo com Moss-Morris et al. (2002), uma avaliação mais 

elaborada para medir as variáveis de aderência à restrição hídrica deve utilizar 

instrumentos que avaliam as crenças em relação ao tratamento e os comportamentos de 

aderência, tais como as escalas RAAQ e RABQ (Rushe & McGee, 1998).  

Uma meta-análise de 12 estudos, sendo seis sobre nefropatias, realizada por 

DiMatteo, Lepper, Thomas e Croghan (2000), abordou os efeitos da depressão e da 

ansiedade na aderência do paciente ao tratamento. A revisão incluiu estudos publicados de 

janeiro de 1968 a março de 1998. Como medida para avaliar a aderência, em pacientes 

submetidos a diálise, os estudos utilizaram o ganho de peso interdialítico e o nível sérico 

de potássio. Para avaliar a depressão e outras condições psiquiátricas foram utilizadas as 

escalas Beck Depression Inventory (BDI), Childhood Depression Inventory (CDI), Brief 

Symptom Inventory (BSI), Center for Epidemiological Studies Depression Scale (CES-D) e 

Derogatis Outpatient Psychiatric Rating Scal (SCL-90). Os estudos, em geral, mostraram 

que fatores relacionados aos pacientes, como estados deprimidos, resultam em risco três 

vezes maior de as pessoas não aderirem ao tratamento. De acordo com os autores, é 

essencial que o paciente tenha expectativas e crenças positivas a respeito dos benefícios e 

da eficácia do tratamento. Na depressão, muitas vezes, há aumento de desesperança. Desse 

modo, a observância das regras pode ser difícil ou impossível para um paciente que seja 

pouco otimista a respeito de qualquer ação. Os estudos mostraram, ainda, que a depresssão 

pode estar associada com reduções no funcionamento cognitivo, aumentando a 

probabilidade de o paciente não lembrar as recomendações de tratamento.  

Khalil et al. (2011) realizaram um estudo com 100 pacientes em sete centros de HD 

em Kentucky, Estados Unidos da América. Mais da metade (55%) dos participantes eram 

afro americanos, sendo que 56% eram mulheres. A média da idade dos pacientes que 

receberam HD, por aproximadamente quatro anos, foi entre 15 e 62 anos, sendo que estes 

não foram previamente diagnosticados com depressão. O objetivo do estudo foi avaliar a 

relação entre os sintomas depressivos e a aderência para líquidos e dieta nessa população 

de pacientes. Para avaliar a aderência, foram utilizados biomarcadores objetivos e de 
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autorrelato. Um terço dos participantes (n = 33) apresentaram sintomas depressivos. De 

acordo com a medida de autorrelato Dialysis Diet and Fluid Nonadherence Questionnaire 

(DDFQ), metade dos pacientes (50%) relatou não aderência à restrição de líquidos, sendo 

que 44% dos pacientes se perceberam como não aderentes. De acordo com o ganho médio 

de peso interdialítico, utilizado como medida para avaliar a restrição de líquidos, apenas 

9% foram considerados não aderentes. Como indicador de aderência à dieta, foi utilizado o 

nível sérico de potássio, fósforo e nitrogênio no sangue (BUN), sendo que 56% dos 

pacientes apresentaram não aderência. Especificamente, a anormalidade mais comum foi a 

elevação de fósforo (52% dos pacientes), sendo que, dos 10% de pacientes que 

apresentaram elevação dos níveis de potássio, 1% tinha aumentado o BUN. A idade foi o 

único preditor de não aderência à dieta, tal como definido por medidas objetivas de 

aderência. Para cada ano de idade acrescentado, a probabilidade de aderência à dieta 

aumentou 5%. O Beck Depression Inventory-II (BDI-II) foi associado com risco 10% 

maior de autorrelato de líquido e não aderência dietética. Cada aumento de uma unidade na 

pontuação do Brief Symptom Inventory-Depression Subscale (BSI) foi associado a mais 

do dobro do risco para não aderência a líquidos e à dieta. Sintomas depressivos 

relacionados a  não aderência dietética foram altamente prevalentes nesse estudo. 

Cukor et al. (2008) realizaram um estudo com 70 pacientes tratados em HD, em 

Nova Iorque, Estados Unidos da América. Os autores relataram que existe um ciclo vicioso 

entre o abandono ao tratamento e a depressão. No entanto, não se sabe se pessoas que estão 

deprimidas têm menos energia e motivação para aderirem à prescrição do tratamento em 

HD, ou se pessoas que não são aderentes tornam-se mais doentes e mais deprimidas. Os 

resultados dos estudos de Lindberg (2010) apuraram que sintomas depressivos, estilo de 

atenção e perfil individual estão associados com o excesso de líquidos. Segundo Theofilou 

(2011), a depressão influencia a condição física, que, por sua vez, exacerba o estado 

deprimido. De acordo com Santos, Wolfart e Jornada (2011), a síndrome depressiva 

acompanha frequentemente as doenças crônicas, levando aos piores prognósticos, à baixa 

aderência, à menor qualidade de vida e à maior morbimortalidade. Os pacientes deprimidos 

pensam negativamente sobre seu passado, seu presente e experiências futuras, 

influenciando sua não aderência aos tratamentos propostos.                                

O estudo realizado por Theofilou (2011), em Atenas, avaliou que os fatores 

cognitivos, também, parecem influencar as estratégias de enfrentamento da doença, em 

particular a influência da depressão e do lócus de controle sobre a aderência à medicação. 

Participou do estudo uma amostra de 168 pacientes submetidos à HD em seis hospitais 
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gerais. Nesse estudo, o lócus de controle foi dividido em controle pelos médicos, pelo 

acaso e por outros eventos. Os resultados apontaram que os pacientes com lócus de 

controle interno e, também, com lócus de controle pelos médicos apresentaram maior nível 

de aderência à medicação do que os pacientes com lócus de controle externo. Os pacientes 

com menos sintomas depressivos apresentaram mais aderência. Com relação às variáveis 

sociodemográficas, os pacientes que apresentavam maior aderência eram os casados 

(comparativamente aos solteiros, separados e viúvos) e os que estavam trabalhando, bem 

como os mais jovens (menos que 45 anos). As variáveis genêro e escolaridade não estavam 

significativamente associadas com a aderência.    

Kim et al. (2010) realizaram um estudo com 151 pacientes em oito centros de 

diálise em Los Angeles, Estados Unidos da América. O objetivo foi examinar as 

representações de doença e taxas de aderência ao tratamento e se essas condições 

influenciavam os resultados clínicos. Os instrumentos de medida utilizados foram o 

questionário para avaliar a percepção da doença llness Perception Questionnaire (IPQ-R) e 

ESRD-Adherence Questionnaire (ESRD-AQ), utilizado para medir os comportamentos de 

aderência para participação nas sessões de HD, medicações e restrições da dieta e líquido. 

Para avaliar a aderência à restrição de líquidos, foi utilizado o GPI e, para avaliar a 

aderência à dieta, foram utilizados as medidas biológicas e os marcadores bioqímicos. 

Além de outras considerações sobre aderência mencionadas pelos autores, os resultados 

sugeriram que os fatores relacionados aos pacientes, como percepções negativas sobre a 

doença, estavam relacionados à não aderência às restrições na dieta. Kim et al. (2010) 

ressaltaram a importância de elaboração de estratégias para melhorar a aderência nessa 

população, com vista à obtenção de melhores resultados clínicos. 

  Uma pesquisa realizada por Marinho et al. (2005), no Serviço de Nefrologia do 

Hospital do Açúcar e do Álcool do estado de Alagoas, teve como objetivo identificar as 

crenças quanto ao tratamento e à cura. Participaram do estudo 25 pacientes crônicos em 

tratamento substitutivo ( HD e diálise peritonial ambulatorial contínua - CAPD).  Além da 

consulta ao prontuário médico, foram utilizadas entrevistas semidirigidas para obtenção de 

dados referentes ao diagnóstico médico e tratamento. De modo geral, a população estudada 

possuía bom nível de informação sobre a doença e tratamento, sendo que 88% dos 

pacientes deram respostas correspondentes ao diagnóstico médico. No entanto, foi 

observado que os fatores relacionados aos pacientes, como as crenças distorcidas em 

relação à doença e um conhecimento parcial sobre seus diversos aspectos, geraram práticas 
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de controle da doença, também, distorcidas. O estudo revelou que o conhecimento sobre a 

doença é a base para uma eficaz aderência ao tratamento.  

Um estudo, realizado por Nerbass et al. (2010), com 112 pacientes em HD, em 

cinco unidades da Fundação Pró-Rim, no estado de Santa Catarina, avaliou a aderência dos 

pacientes que apresentavam dosagens de fósforo maiores que 5,5 mg/dL. Foi aplicado um 

questionário com perguntas sobre as consequências do excesso de fosfato 

(hiperfosfatemia), os alimentos ricos em fósforo, o uso adequado de quelantes de fosfato e 

a opinião do paciente sobre as razões que conduziram ao fracasso do tratamento. Foram 

utilizados parâmetros laboratoriais para avaliar as concentrações de ureia, cálcio, fósforo e 

paratormônio (PTH) e adequação à diálise por meio da medida Kt/V de ureia. Os 

resultados apontaram que os fatores que afetaram o sucesso do tratamento estavam 

relacionados ao paciente, como o esquecimento do uso adequado de quelantes de fósforo e 

a não aderência às orientações sobre a ingestão de fósforo, mesmo que tenha sido 

constatado que a maioria dos pacientes tinha conhecimento adequado sobre as 

consequências da hiperfosfatemia.  

Canhestro (2010) avaliou a aderência de 75 crianças e adolescentes ao tratamento 

da DRC em um hospital universitário em Belo Horizonte/MG. A avaliação da aderência foi 

feita por meio de parâmetros laboratoriais dos pacientes e pela escala Morisky Medication 

Taking Behavior Scale (Green & Levine, 1986). As prevalências de não aderência 

encontradas nesse estudo foram altas variando conforme o método de avaliação utilizado. 

Os resultados apontaram vários fatores que interferiram no comportamento de aderência, 

sendo alguns difíceis ou mesmo impossíveis de serem mudados, principalmente aqueles 

que se relacionavam com as condições de vida da maioria dos pacientes. No entanto, os 

fatores que contribuíram para a não aderência estavam relacionados com o paciente, como 

a falta de conhecimento sobre os aspectos relacionados à doença e ao tratamento, 

destacando-se como um aspecto passível de ser modificado. Em seus estudos, Sgnaolin, 

Prado e Figueiredo (2012) encontraram que a idade mais avançada é um fator que contribui 

para a aderência. Encontraram, ainda, que algumas características ligadas ao paciente 

afetaram a aderência, como o baixo nível de conhecimento sobre a medicação e o 

esquecimento em administrá-la. Os autores sugeriram mais estudos nessa população, 

considerando a complexidade do tratamento e a necessidade da aderência como fator 

indispensável. 

Yanagida et al. (1981) realizaram um estudo com 46 pacientes em HD com déficit 

de autocuidado. Os objetivos do estudo foram examinar a relação entre: a negação do 
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paciente com algumas variáveis fisiológicas e psicológicas e o uso da negação e a 

aderência às restrições de líquidos.  De acordo com os autores, a negação tem sido 

documentada como um mecanismo de defesa importante para ajudar os doentes crônicos a 

lidarem com a sua doença. Desses pacientes selecionados, dois grupos foram formados, 

baseados no ganho de peso entre os tratamentos, em 75 observações. O grupo 1, 

considerado não aderente, foi constituído de 16 pacientes que ganharam uma média geral 

de 2,5 quilos ou mais de 50%. O grupo 2, considerado aderente, foi constituído por 15 

sujeitos que ganharam 2,0 quilos ou menos de 75%. O estudo utilizou o Marlowe-Crowne 

Social Desirability Scale (MCSDS) como meio de avaliar a negação. Foram administrados 

a todos os indivíduos o MCSDS, o Inventário Beck de Depressão (BDI), o Nowicki-

Strickland (NSS) e um questionário sobre a doença (RIQ). O NSS mede a orientação do 

lócus de controle do sujeito. O RIQ consiste em 50 itens selecionados para refletir 

possíveis sentimentos, atitudes e reações de pacientes que sofrem de doença renal terminal. 

Os resultados indicaram que o mecanismo da  negação é amplamente notada nos pacientes 

que realizam diálise, sendo correlacionada com atitudes mais adaptáveis em relação a 

doença.  

Kaplan (1972) estudou 43 pacientes que realizavam HD em seis unidades diferentes 

de diálise em Jerusalém, Israel. O objetivo do estudo foi avaliar a influência de alguns 

fatores relacionados à personalidade do paciente e  a não aderência à dieta médica. Como 

parâmetro para avaliar a aderência à dieta e a medicação, foram utilizadas medidas 

bioquímicas dos pacientes. A aderência à ingestão de líquidos foi determinada pelo ganho 

de peso entre as duas diálises nos últimos três meses. O cumprimento da dieta foi 

determinada de acordo com uma escala de cinco pontos variando de “excelente aderência” 

a “grandes abusos”. Devido ao pequeno número de pacientes, eles foram divididos em dois 

subgrupos.  Os pacientes classificados nas três primeiras categorias: excelente, bom e 

razoável, foram considerados bons aderentes, e os das outras duas categorias foram 

considerados como abusivos da dieta. Os resultados apontaram que, no total, a aderência à   

dieta parecia ser bastante pobre. Cerca de 45% dos pacientes foram classificados como 

abusivos da dieta, sendo que, na avaliação da aderência destes 43 pacientes à dieta, cinco 

foram considerados como excelentes aderentes, dez eram bons, oito eram razoáveis, 13 

indicaram algum abuso e sete indicaram grande abuso. Dos dez pacientes que morreram, 

oito foram considerados abusivos. O fator mais comum foi a baixa tolerância à frustração 

encontrado em 25 dos 43 pacientes, sendo que estava presente em 17 dos 20 pacientes que 

excediam a dieta, e em grau mais brando, em apenas oito dos 23 não-abusivos. A negação 
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da condição de doente não foi um achado comum nesse grupo de pacientes, sendo 

encontrada em apenas dez pacientes, mas na maioria não foi suficientemente grave para 

causar o abuso da dieta.  

Christensen, Webe e Lawton (1997) analisaram a relação da hostilidade dos 

pacientes e a aderência ser influenciada pelas suas expectativas sobre os cuidados que são 

prestados à saúde. Segundo os autores, as características individuais dos pacientes têm 

demonstrado estarem associadas com a aderência ao tratamento em HD, incluindo 

estratégias de enfrentamento, lócus de controle interno, auto-eficácia, grau de atenção e 

preferência para a participação ativa na própria prestação de cuidados à saúde. Nesse 

estudo, os participantes foram recrutados em dois centros de hemodiálise filiados à 

Universidade de Iowa. Os instrumentos utilizados foram: the Cook-Medley Hostility (Ho) 

Scale e o Powerful Others Health Locus of Control (PHLC) Scale. A escala PHLC foi 

projetada para medir o grau em que os aspectos individuais da saúde estão dependentes 

das ações ou conselhos dos outros. A escala the Cook-Medley Hostility (Ho) foi utilizada 

para avaliar as diferenças individuais na hostilidade, refletindo um estilo marcado por 

desconfiança, opiniões depreciativas dos outros e sentimentos de raiva. O ganho de peso 

interdialítico e o nível sérico de fósforo (P) foram utilizados, respectivamente, como 

medidas para avaliar a aderência para a restrição de líquidos e a redução de alimentos com 

componentes de fósforo. Os resultados sugeriram que os fatores relacionados com o 

paciente, como as diferenças individuais na hostilidade, bem como a expectativa do 

paciente sobre os cuidados prestados à saúde predizem a aderência para o regime de 

redução de fósforo (isto é, uso de medicamentos e restrições alimentares) entre pacientes 

em HD.   

Outro estudo, realizado por Terra et al. (2010), com 30 pacientes em HD, no 

município de Alfenas/MG, teve como objetivo verificar se o portador de DRC, em 

tratamento hemodialítico, apresentava aderência ao tratamento farmacológico diário. Foi 

utilizado, para a coleta de dados, um questionário com questões estruturadas e 

semiestruturadas, abordando os aspectos sociodemográficos e dados sobre a aderência ao 

tratamento farmacológico. Os resultados apontaram que todos os pacientes faziam uso de 

medicamentos, sendo que 40% deles consumiam de quatro a seis fármacos por dia. A 

maioria não necessitava de ajuda para tomar os medicamentos, porém 16,7% dos pacientes 

entrevistados já haviam interrompido seu uso por conta própria devido a reações adversas 

causadas pelo medicamento. De acordo com os resultados, ficou constatado que a 

aderência ao tratamento é um processo complexo, que envolve não somente o esforço do 
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profissional, mas fatores relacionados à qualidade do atendimento em saúde, a forma como 

o paciente apreende a doença e se engaja no tratamento, bem como sua rede de apoio 

social.   

Rifkin et al. (2010), em seu estudo com 20 pacientes com DRC, utilizaram 

entrevistas semiestruturadas para investigar a prescrição de medicamentos usados, bem 

como o comportamento para a tomada de medicamentos. O número médio de 

medicamentos, utilizados por esse grupo, foi de oito. Esse estudo encontrou fatores 

relacionados ao tratamento que estavam associados com uma aderência reduzida, como o 

aumento da complexidade do regime, o número e a frequência de medicamentos utilizados, 

bem como as dificuldades de agendamento e administração e as condições assintomáticas 

da doença. Segundo os autores, a criação de planos de cuidados individualizados, que 

considerem as crenças dos pacientes relacionadas com a medicação, é importante para 

melhorar a autogestão e a aderência à medicação.   

Com o objetivo de avaliar a aderência ao tratamento medicamentoso em pacientes 

idosos em seguimento ambulatorial e relacionar os fatores relacionados a essa aderência, 

Cintra (2010) realizou uma pesquisa do tipo descritiva/exploratória no Hospital das 

Clínicas da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), São Paulo. Para o registro da 

aderência, foi utilizada a classificação de Moreira e Araújo (2004): Aderência extrema 

(AE): o paciente afirma ter cuidado extremo com o horário e a forma de tomar os 

medicamentos; Limítrofe à aderência total (LA): refere que, às vezes, se esquece de tomar 

os medicamentos, mas é raro; Intervalo médio de aderência (IMA): refere claramente que 

tem dificuldade em tomar os medicamentos corretamente devido aos efeitos colaterais; 

Limítrofe à não aderência total (LNA): refere claramente que não toma os medicamentos, 

apenas quando apresenta sintomas; e Não aderência extrema (NAE): refere claramente que 

não toma os medicamentos e menciona isso como sem importância. Este estudo apontou 

alguns dos fatores relacionados a tratamento que afetam a não aderência à terapêutica, 

como os efeitos colaterais dos medicamentos e a quantidade de medicação ingerida.  

Madeiro, Machado, Bonfim, Braqueais e Lima (2010) buscaram avaliar os fatores 

que influenciavam a aderência dos pacientes com DRC ao tratamento em HD, em uma 

pesquisa com 45 clientes, em Fortaleza/CE. Um roteiro de entrevista foi usado, contendo 

perguntas abertas e fechadas. As questões permitiram avaliar as reações dos pacientes 

diante do diagnóstico da DRC e da necessidade de realizar HD. Identificaram-se, também, 

as principais dificuldades dos clientes no tratamento e suas estratégias de aderência. O 

estudo constatou que fatores socioeconômicos, relacionados ao tratamento e à própria 
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doença, bem como alguns fatores relacionados às características dos pacientes podem 

colaborar ou afetar a aderência. Os seguintes fatores afetaram negativamente a aderência: 

dificuldade de transporte, tempo prolongado das sessões, dor da punção da fístula, 

problemas financeiros, dependência de acompanhantes e déficit de conhecimento. Os 

resultados, também, apontaram os seguintes fatores facilitadores da aderência: medo da 

morte, fé em Deus, esperança de transplante e suporte familiar. Constatou-se, assim, que os 

pacientes aderiam ao tratamento para sobreviver, mas muitos não se adaptavam, tendo em 

vista o benefício do tratamento, e buscavam suportá-lo por ser essencial à vida deles.  

Segundo Christensen e Ehlers (2002), há alguns desafios importantes para uma 

investigação futura da aderência, como o estabelecimento de uma avaliação psicológica 

dos pacientes com DRC e o desenvolvimento de estratégias com maior precisão para 

avaliar a aderência do paciente ao regime. Os autores ressaltam, ainda, a importância da 

elaboração e avaliação de estratégias de intervenção psicológica nessa população com o 

objetivo de contribuir para maior aderência, melhora do bem-estar emocional e 

prolongamento da sobrevida do paciente.  

De acordo com Chan e Zalilah et al. (2012), os profissionais de saúde devem 

reconhecer os fatores determinantes da não aderência, do ponto de vista do paciente, para 

ajudá-los com as competências adequadas para realizar as mudanças necessárias ao 

tratamento. No entanto, pode-se concluir, a partir dos estudos descritos, que há necessidade 

de estudos que avaliem os sistemas de informação sobre a saúde em HD, a forma como é 

oferecida a educação sobre o tratamento para esses pacientes, levando, também, em 

consideração, a humanização da relação equipe-paciente. Esses fatores podem contribuir 

para um bom nível de confiança do paciente ao tratamento proposto, colaborando, assim, 

para a sua autonomia e aderência. A partir desse ponto, poderão ser propostos planos 

individuais de intervenção, considerando os diversos fatores associados à não aderência.   

 

 

Escalas de Medidas que Avaliam a Aderência ao Tratamento em HD 

 

Apesar dos esforços em avaliar a aderência ao tratamento dos pacientes em HD, nos 

diversos estudos internacionais já descritos, não foram encontrados, no Brasil, 

instrumentos validados para medir a aderência, que sejam específicos ao tratamento em 

HD, como foi apontado na introdução do presente trabalho. Serão descritas a seguir as 

escalas de medida encontradas nas buscas realizadas na literatura. 
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A escala de Medida de Aderência ao Tratamento (MAT) é um instrumento que foi 

inicialmente elaborado por Morisk, Green e Levine (1986) para hipertensos, tendo sido 

denominado Medication Taking Behavior Scale. O instrumento é composto por quatro 

perguntas, que visam a identificar atitudes e comportamentos em relação à utilização dos 

medicamentos, incluindo: o esquecimento de tomar o medicamento, o horário de tomada 

de medicamento e a suspensão do medicamento devido à piora ou melhora dos sintomas. 

Para cada item desse instrumento, os entrevistados respondem sim ou não. A resposta 

negativa significa aderência, o que, segundo os autores, constitui a originalidade desse 

instrumento em relação aos demais.  

Uma versão com sete itens da escala MAT foi desenvolvida por Delgado e Lima 

(2001) a partir do instrumento original. Essa versão foi validada para Portugal, em uma 

população de diabéticos, obtendo resultados satisfatórios. No Brasil, a escala foi adaptada e 

validada por Carvalho et al. (2010) para pacientes em uso de anticoagulantes orais. No 

entanto, segundo os autores, os resultados indicaram fracas evidências da validade, 

confiabilidade e sensibilidade. A escala MAT apresenta, ainda, duas limitações: a primeira 

refere-se ao fato de ser uma medida dirigida à avaliação de tratamentos de saúde em geral, 

e não ao tratamento específico de HD; e a segunda por ser uma medida de aderência 

apenas aos medicamentos. 

O segundo instrumento encontrado na literatura, em três versões, avaliando a não 

aderência a diferentes tratamentos não relacionados a problemas renais é a Medication 

Adherence Report Scale (MARS). A escala MARS, inicialmente composta por nove itens, 

foi desenvolvida como uma medida para avaliar a não aderência a inalantes na prevenção 

da asma (Horne & Weinman, 2002). Mais tarde, a escala foi utilizada em estudos com 

pacientes asmáticos, por Ohm e Aaronson, 2006. Nos dois estudos, a avaliação da 

consistência interna, por meio do coeficiente alfa de Cronbach foi de 0,85. Barnes et al. 

(2004) adaptaram o MARS, adicionando duas questões apropriadas culturalmente para 

pacientes com diabetes, com um alfa de Chronbach de 0,79. Uma versão de cinco itens foi 

validada para investigar a frequência com que o paciente se envolve em comportamentos 

de não aderência. Todos os itens da escala são classificados em uma pontuação de cinco 

pontos, sendo: 5 = nunca, 4 = raramente, 3 = às vezes, 2 = frequentemente, e 1 = muito 

frequentemente. Pontuações para cada um dos cinco itens são somadas para dar uma 

pontuação total variando de cinco a 25, sendo que escores mais altos indicam níveis mais 

elevados de autorrelato de aderência. Um ponto de corte < 20 indica um padrão anormal de 

aderência à medicação, enquanto que escores acima de 20 indicam um padrão normal de 
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aderência. O coeficiente alfa de Cronbach em quatro estudos variou em 0,68-0,86. A 

avaliação da estabilidade temporal da escala, pela correlação teste-reteste, resultou em 

coeficientes de correlação de r = 0,97. O instrumento de medida MARS tem sido utilizado 

em amostras de pacientes com doenças crônicas e tem mostrado boa confiabilidade interna.  

Na literatura internacional, foram encontrados dois instrumentos que visam a medir 

a não aderência, bem como a aderência ao tratamento de pacientes em HD. Um deles é a 

escala Dialysis Diet and Fluid Non-adherence Questionnaire (DDFQ), que avalia a não 

aderência para dietas e líquidos em pacientes tratados em HD. A validação dessa escala foi 

realizada por Vlaminck et al. (2001), por meio de um estudo multicêntrico, na Finlândia, 

com uma amostra de 564 pacientes. O objetivo foi avaliar o comportamento de não 

aderência à dieta e líquidos de pacientes em tratamento em HD. O instrumento de medida é 

composto por quatro itens: dois para medir o comportamento de não aderência aos líquidos 

(frequência e grau) e dois para a avaliação de não aderência à dieta. A frequência de não 

aderência é medida pelo número de dias de não aderência nos últimos 14 dias. As opções 

de resposta aos itens estão distribuídas em uma escala de tipo Likert, de cinco pontos, 

variando de 0 a 4 (0 = “não” e 4 = “muito grave”). A validade de critério dessa escala foi 

avaliada pela comparação dos seus escores com os dados de uma medida biológica e três 

medidas bioquímicas, frequentemente utilizadas como marcadores de aderência do 

paciente ao tratamento em HD. Essas medidas foram: ganho de peso (aumento de peso em 

kg depois de um fim de semana), nível sérico de potássio em mEq/l (média das últimas três 

medidas), nível sérico de fosfato em mg/dl (média das últimas três medidas) e albumina 

sérica em mg/dl (média das últimas três medidas).  

 O segundo instrumento, encontrado no contexto internacional, consiste no End-

Stage Renal Disease Adherence Questionnaire (ESRD-AQ). Essa escala de medida foi 

concebida para avaliar o comportamento de aderência de pacientes com doença renal em 

estágio mais avançado. A validação dessa escala foi realizada por Kim et al. (2010) por 

meio de um estudo em centros de diálise, em Los Angeles. A escala é composta por quatro 

subescalas, contendo um total de 46 itens. Os cinco primeiros itens do instrumento se 

referem às informações gerais sobre o paciente. A primeira subescala possui 14 itens que 

avaliam o atendimento em HD e a segunda possui nove itens que investigam o uso de 

medicamentos pelos pacientes. A terceira subescala, composta por dez itens, refere-se às 

restrições hídricas e a quarta subescala, composta por oito itens, investiga a aderência às 

recomendações para a dieta. As opções de resposta, para cada item da escala, são 

diversificadas, variando em suas cotações. A validade de conteúdo da escala ESRD-AQ foi 
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avaliada por intermédio do julgamento de especialistas com extensa experiência clínica 

com pacientes em HD e pesquisadores da área. A validade de conteúdo refere-se ao grau 

em que itens que compõem um instrumento de mensuração são relevantes e representativos 

do construto-alvo. Essa escala não possui itens homogêneos. Por esse motivo, a sua 

consistência interna não foi avaliada por intermédio do coeficiente alfa de Cronbach. A 

avaliação da estabilidade temporal da escala, pela correlação teste-reteste, resultou em 

coeficientes de correlação que variaram de 0,83 a 1,00, indicando que a mensuração do 

construto “aderência” permaneceu fidedigna em dois momentos diferentes da aplicação do 

instrumento. A validade de critério da ESRD-AQ foi avaliada pela análise de sua 

concordância com indicadores objetivos bioquímicos e nutricionias de aderência ao 

tratamento em HD. A validade de construto foi avaliada, comparando-se pacientes 

aderentes e não aderentes, em relação aos escores dos comportamentos de aderência.  

 As duas escalas descritas apresentam limitações. O DDFQ (Vlaminck et al., 2001) é 

uma escala bem simplificada, consistindo apenas de quatro perguntas que avaliam somente 

a frequência e o grau de aderência a restrições hídricas e dietéticas dos últimos 14 dias. Ela 

não avalia, portanto, a aderência dos pacientes com relação à frequência ao tratamento em 

HD e nem ao uso de medicação. A escala ESRD-AQ (Kim et al., 2010) é um instrumento 

de medida que abrange várias dimensões do comportamento de aderência em HD, porém 

não foi avaliada a sua consistência interna. Além disso, as opções de respostas, por serem 

diversificadas, podem dificultar o cálculo estatístico, contribuindo para erros ao calcular os 

escores. Segundo os autores, são necessários futuros estudos em uma amostra maior para 

determinar modificações adicionais. 

 Com o objetivo de avaliar as atitudes e os comportamentos dos pacientes renais 

crônicos em diálise, em relação à sua dieta e à restrição de líquidos, foram desenvolvidas, 

por Rushe e Macgee (1998), as escalas: Renal Adherence Attitudes Questionnaire (RAAQ) 

e Renal Adherence Behaviour Questionaire (RABQ). A escala de medida RAAQ possui 26 

itens, que avaliam as atitudes dos pacientes em relação às suas restrições alimentares e 

hídricas e como essas restrições afetam suas vidas. A escala de medida RABQ possui 25 

itens, que avaliam o nível de aderência ao tratamento de acordo com o comportamento do 

paciente frente às restrições de potássio, sódio e líquido e à tomada de medicamento. Sua 

validade de construto foi avaliada por meio de uma análise fatorial, que identificou uma 

estrutura dos itens distribuídos em quatro dimensões ou subescalas. Sua validade de 

critério foi avaliada comparando-se os escores obtidos nessas escalas com duas medidas 

objetivas independentes de aderência: os indicadores bioquímicos e as avaliações 
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nutricionais. Maiores escores nessa escala indicam maior aderência. A consistência interna 

dos itens dos quatro fatores ou subescalas foi estimada por meio do coeficiente alfa de 

Cronbach, cujos valores foram respectivamente: 0,88, 0,77, 0,68 e 0,86. A estabilidade 

temporal dos fatores também foi avaliada a partir de correlações de Pearson das aplicações 

teste-reteste da escala, cujos valores foram respectivamente: 0,84, 0,71, 0,68 e 0,88. Os 

dois instrumentos possuem, também, um histórico de utilização em várias pesquisas 

internacionais. Diante dessas considerações, pode-se concluir que as escalas RAAQ e 

RABQ constituem os instrumentos mais adequados de avaliação da aderência dos 

pacientes em tratamento em HD, a fim de serem adaptados para o Brasil. 

A avaliação da aderência ao tratamento da DRC é importante, pois favorece um 

menor risco de intercorrências, assim como a manutenção e o aprimoramento do bem-estar 

físico, social e psicológico dos pacientes (Martins, 2008). A não aderência ao tratamento 

pode diminuir a percepção do paciente em relação aos benefícios do tratamento, exacerbar 

ou prolongar a doença, comprometer a avaliação médica, acarretar angústia ao paciente e 

favorecer a elevação dos custos e do desperdício de recursos, além de outras consequências 

(Marin et al., 2003). Entretanto, essa avaliação deve ser feita por meio de escalas 

padronizadas e adaptadas para o contexto do país onde será aplicada. Segue uma descrição 

dos procedimentos recomendados para a adaptação transcultural de escalas de medida.  

 

 

Adaptação Transcultural de Instrumentos de Medida  

 

 O termo “adaptação transcultural” refere-se ao processo que engloba os 

procedimentos metodológicos necessários para a utilização de um instrumento de medida 

de uma cultura para a outra, abrangendo a equivalência entre o instrumento original e 

aquele adaptado. Segundo Guillemin, Bombardier e Beaton (1993), há alguns anos, a 

maioria dos instrumentos de medida era desenvolvida para uso exclusivo em países de 

língua inglesa. Desse modo, houve necessidade de se criarem ou adaptarem medidas para 

serem usadas em outros países. Quando não existe um instrumento de medida no próprio 

idioma de um país, há duas escolhas: desenvolver um novo instrumento para a cultura-alvo 

ou adaptar uma medida de outro país, em um processo de adaptação transcultural, de modo 

a obter uma versão equivalente do instrumento original. A vantagem de fazer a adaptação 

transcultural de um instrumento de medida de um país para outro é que esse procedimento 

fornece uma medida equivalente e padronizada para uso em diferentes contextos e culturas, 
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permitindo a comparabilidade entre os estudos. Além disso, o processo de adaptação 

transcultural é menos oneroso do que elaborar uma nova medida (Guillemin et al., 1993).    

 Segundo Herdman et al. (1998), há quatro grandes perspectivas para a adaptação 

transcultural de instrumentos de medidas, denominadas ingênua, relativista, absolutista e 

universalista. A primeira perspectiva considera que basta apenas uma simples e informal 

tradução do instrumento original para a cultura-alvo, a fim de que uma escala possa ser 

usada de uma cultura a outra. O problema dessa abordagem é que a comparação entre os 

estudos fica comprometida com o uso de instrumentos cuja equivalência não é garantida. A 

segunda perspectiva considera que somente os instrumentos concebidos localmente devem 

ser utilizados, não havendo possibilidade do uso de instrumentos adaptados em diferentes 

culturas. Com essa perspectiva, os conhecimentos ficam restritos, pois, não havendo 

instrumentos de medida equivalentes, não há possibilidade de comparação entre os 

resultados dos estudos realizados em diferentes culturas.  

 Assumindo que a cultura tem impacto mínimo nos construtos a serem mensurados, 

a terceira perspectiva (“absolutista”) enfatiza, apenas, o processo de tradução e retradução, 

sem necessidade de adaptação transcultural, alegando que os construtos não variam nos 

diferentes contextos. Nessa perspectiva, não há o reconhecimento das possíveis diferenças 

dos construtos em diversas culturas, o que compromete, também, a utilização de um 

instrumento cuja equivalência cultural não tenha sido avaliada. A última perspectiva, 

“universalista”, propõe uma metodologia própria para estabelecer a equivalência 

transcultural de um instrumento, de uma cultura para outra, não assumindo, em princípio, 

que os construtos sejam os mesmos em diferentes culturas. Dentro dessa perspectiva 

“universalista”, há necessidade de avaliar as seguintes equivalências entre o instrumento 

original e o adaptado: conceitual, semântica, experiencial, cultural, operacional e 

idiomática. Esses conceitos serão apresentados a seguir.   

 A equivalência semântica refere-se à correspondência entre um instrumento de 

medida e outro, com relação ao significado das palavras ou a correta tradução dos itens, 

contornando os problemas de vocabulário e gramática (Reichenhein, Moraes e 

Hasselmann, 2000). Algumas palavras, como “feliz”, têm vários significados sutilmente 

diferentes dependendo do contexto. Outro exemplo ocorre na pergunta: “Are you able to 

bend?”. Nesse caso, a palavra “bend” não especifica corretamente a parte do corpo à qual 

está se referindo. Termos mais específicos são necessários. Por exemplo, se a pergunta se 

refere a flexionar os braços, deve-se usar a palavra “flex”; e se se refere ao joelho, deve-se 

usar a palavra “squat”. Essas diferenças devem estar representadas na escala adaptada 
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(Guillemin et al., 1993).   

A equivalência conceitual refere-se à exploração do construto dentro da cultura de 

origem e da cultura em que o instrumento será adaptado. Nesse processo, avalia-se a 

pertinência dos itens para a captação da correspondência do construto nas duas culturas, 

pois, algumas vezes, um mesmo termo pode fazer referência a dois construtos diferentes, 

em duas culturas; ou seja, mesmo se eles possuem equivalência semântica, podem não 

possuir equivalência conceitual. Por exemplo, em uma dada cultura, os conceitos de 

“irmão” e “primo” podem se referir apenas a um parente de primeiro e segundo graus, 

respectivamente, enquanto que, em outra cultura, esses termos podem também se referir a 

relações ampliadas, fora do contexto familiar (Guillemin et al., 1993). 

A equivalência cultural ou experiencial requer que as situações retratadas nos itens 

da versão original correspondam às vivenciadas na cultura-alvo, ou seja, uma ação similar 

ou intenção na cultura-alvo precisa ser identificada para substituir o item original caso este 

não corresponda à situação dessa cultura. Por exemplo, na pergunta: “Do you have 

difficulty eating with a fork?” (“Você tem dificuldade em comer com um garfo?”), a 

palavra “fork” precisa ser substituída por outro utensílio, como um palito japonês 

(“hashi”), se esse for o utensílio comum usado na cultura-alvo. Outro exemplo consiste 

em itens que fazem referência ao uso de carros em uma cultura, que foram adaptados para 

itens sobre o uso de transportes públicos em outra cultura (Guillemin et al., 1993). 

A equivalência idiomática requer que haja uma correspondência entre as expressões 

idiomáticas presentes nos itens da escala original e as expressões típicas da cultura-alvo. 

Por exemplo, a expressão idiomática “I am feeling on the edge” foi traduzida por “Estou 

com os nervos à flor da pele”, em italiano; pela frase “Estou nervoso, tenso”, em francês; e 

“Estou com medo”, em árabe (Guillemin et al., 1993). 

Reichenheim e Moraes (2007) acrescentam, ainda, o conceito de equivalência 

operacional, a qual se refere a uma correspondência quanto às formas de aplicação do 

instrumento na população de origem e na população-alvo. Nessa equivalência, é avaliada a 

pertinência e a adequação do veículo e o formato das questões (ex.: se papel impresso ou 

forma eletrônica), as instruções, o modo de aplicação (ex.: entrevista face a face ou 

autoaplicação) e o modo de categorização das respostas (Beaton et al., 2000). Mesmo se a 

forma de aplicação necessita ser modificada na cultura-alvo, o que deve ser garantido é que 

a eficácia da medida seja a mesma nas duas culturas. 

 Visando a garantir essas equivalências, o instrumento deverá passar pelo processo 

de adaptação transcultural, seguindo os procedimentos recomendados pela literatura 
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internacional da área. Guillemin et al. (1993) sugeriram quatro etapas para o processo de 

adaptação transcultural: tradução, retradução, análise por uma Comissão de Especialistas e 

Estudo Piloto. A primeira etapa consiste na tradução do instrumento original, conservando 

o significado das palavras entre dois idiomas diferentes. Essa tradução deve ser realizada 

por profissionais cuja língua-mãe e cultura sejam aquelas para as quais está se realizando a 

tradução. Aconselha-se realizar mais de uma tradução do mesmo instrumento, uma vez que 

são de melhor qualidade quando empreendidas, pelo menos, por dois tradutores 

independentes. Esse procedimento permite a identificação de erros e interpretações 

divergentes entre o instrumento adaptado e o original (Hasselmann & Reichenhein, 2003; 

Bandeira, Pitta, & Mercier, 2000; Reichenhein et al., 2000).  

Na segunda etapa, deverá ser feita uma retradução da escala para a língua de 

origem do instrumento, por um segundo tradutor bilíngue, cuja língua materna seja a da 

cultura-fonte. É recomendado que o tradutor, nessa fase, não tenha um conhecimento a 

priori da intenção do instrumento original para que a retradução seja livre de preconceitos 

e expectativas. É recomendado, também, que sejam feitas mais de uma retradução das 

escalas visando ao aperfeiçoamento dos instrumentos para a cultura alvo (Guillemin et al., 

1993; Reichenhein et al., 2000). 

  Na terceira etapa, segundo Reichenhein (2000), uma Comissão de Especialistas 

deve fazer a análise da escala, visando à sua adaptação ao contexto da cultura-alvo. Essa 

comissão deve ser composta por uma equipe multidisciplinar, incluindo indivíduos 

especializados no construto a ser explorado. Essa análise compreende dois procedimentos. 

Primeiramente, as duas versões da escala, a original e a retraduzida, são comparadas pelos 

tradutores e pela Comissão de Especialistas para avaliar a correspondência entre os itens 

originais e os retraduzidos, corrigindo-se os erros ou imprecisões da tradução, quando 

necessário. Em seguida, a escala é submetida a uma avaliação da adequação do conteúdo 

das questões ao contexto cultural-alvo de forma a obter as equivalências definidas 

anteriormente entre a versão original e a adaptada. A Comissão de Especialistas pode 

modificar ou rejeitar itens ou gerar novos itens procurando manter o conceito geral da 

escala. Recomenda-se evitar o uso de metáforas e coloquialismos, modo subjetivo, 

advérbios e preposições indicando “onde” e “quando”, formas possessivas, palavras 

imprecisas e frases contendo dois verbos que indicam ações diferentes. São também 

revistas as instruções da escala e as opções de resposta de cada item. Após as 

modificações, obtém-se a versão preliminar do instrumento (Guillemin et al., 1993).  

 A quarta etapa consiste em um Pré-teste ou Estudo Piloto, que visa a avaliar a 
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facilidade de compreensão e aplicabilidade da escala. Para isso, a nova versão da escala 

deve ser aplicada a indivíduos da população-alvo, visando a identificar palavras ou 

expressões não compreendidas por eles e fazer as modificações necessárias. Nessa etapa, 

Guillemin et al. (1993) descrevem duas técnicas que podem ser utilizadas. A primeira é a 

Técnica de Sondagem (“Probe Technique”). Essa técnica consiste em solicitar aos 

respondentes que expliquem o que entenderam em cada item, e o entrevistador deve anotar 

se houve ou não compreensão do referido item, modificando-o quando necessário. 

Pergunta-se ao respondente na sondagem: “O que você entendeu?”, e o respondente é 

encorajado a esclarecer sua compreensão do item. Esse procedimento deve ser repetido 

individualmente a cada sujeito da amostra, corrigindo-se a redação após cada aplicação até 

que não haja mais nenhum problema de compreensão dos itens (Guillemin et al., 1993). 

Após essa etapa, obtém-se uma versão final da escala. 

 A segunda técnica, descrita por Guillemin et al. (1993), consiste em submeter as 

versões fonte e final de um instrumento de medida à apreciação de um grupo de indivíduos 

bilíngues. Nesse procedimento, os indivíduos são convidados a avaliar quantitativamente a 

equivalência de cada item, entre a fonte e as versões finais, respondendo a um questionário 

de avaliação. Os itens com baixo nível de equivalência ou classificados como discrepantes 

por diferentes pessoas devem ser revistos nessa fase.  

 Vallerand (1989) propôs dois outros procedimentos a serem utilizados com grupos 

bilíngues. O primeiro consiste em administrar a versão original e a versão traduzida e 

estudar o padrão de correlações entre as duas versões. As correlações podem ser feitas 

entre a pontuação total das duas versões ou item por item. Correlações significativas 

indicam que há alta congruência entre as duas versões. O segundo procedimento consiste 

em solicitar aos indivíduos bilíngues que preencham um dos quatro questionários 

elaborados nas duas versões, em inglês e em português, e comparar as respostas dos 

sujeitos. Nesse caso, um primeiro grupo de indivíduos bilíngues responde apenas à versão 

original em inglês; o segundo, à versão traduzida em português. Um terceiro grupo 

responde à primeira metade da escala em inglês e à segunda metade da escala em 

português. Finalmente, o último grupo responde à primeira metade da escala em português 

e a segunda metade em inglês. Com base nas respostas de cada grupo, deve ser feita uma 

análise de variância dos escores totais. Não havendo diferenças significativas entre os 

escores dos quatro grupos, as versões são consideradas equivalentes. Outra análise 

estatística sugerida é aplicar o teste t de Student para amostras independentes, item por 

item, nas versões em inglês e em português. Itens com resultados significativos indicam 
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não-equivalência e necessitam ser alterados. 
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OBJETIVO 

 

 Realizar a adaptação transcultural para o Brasil das escalas de aderência ao 

tratamento de pacientes em HD: Renal Adherence Attitudes Questionnaire (RAAQ) e 

Renal Adherence Behaviour Questionaire (RABQ). 
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MÉTODO 

 

 Para a descrição do método de pesquisa, inicialmente, serão apresentados o 

delineamento e a descrição do local do estudo. Em seguida, serão descritas a população-

alvo e a amostra, assim como os instrumentos de medidas. Por último, serão apresentados 

os procedimentos de coleta e a análise dos dados.  

 

 

Delineamento 

 

 Trata-se de uma Pesquisa de Desenvolvimento que, segundo a definição de 

Contandriopoulos, Champagne, Potvin, Denis e Boyle (1994), visa a utilizar, de maneira 

sistemática, os conhecimentos científicos já existentes, como estratégia para desenvolver, 

aperfeiçoar ou elaborar uma intervenção, bem como para construir, adaptar ou validar um 

instrumento de medida. No presente estudo, foi realizada a adaptação transcultural de duas 

escalas de medida de aderência ao tratamento em HD, conforme as recomendações de 

Guillemin et al. (1993). 

 

 

Local de Estudo 

 

 O presente estudo foi realizado na Clínica de Doenças Renais (RENALCLIN), 

localizada no município de São João del-Rei, Minas Gerais. A RENALCLIN é uma clínica 

de HD que funciona diariamente, de seis às 22 horas, para tratamento da DRC. O programa 

de HD prevê o procedimento durante quatro horas, três vezes por semana, sendo oferecido 

em três turnos diários: manhã, tarde e noite. Na época da coleta de dados, a clínica possuía 

cento e sessenta pacientes em programa dialítico.  

 A clínica conta com uma equipe multiprofissional, que inclui: três médicos 

nefrologistas, cinco enfermeiras, uma assistente social, uma psicóloga e uma nutricionista, 

além de técnicos em enfermagem. A clínica, além dos atendimentos realizados pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS), conta com alguns planos de saúde para atender os 

pacientes em HD.  
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População-alvo 

 

            A população-alvo do presente trabalho, para a etapa do Estudo Piloto, foi 

constituída de pacientes com DRC, que realizavam tratamento de HD na RENALCLIN. 

Para garantir uma amostra mais homogênea, foram adotados alguns critérios de inclusão: 

pacientes com diagnóstico confirmado de DRC e em tratamento há mais de 01 ano, com 

idade igual ou superior a 18 anos e que estavam dispostos a colaborar com o estudo 

proposto.  

 

 

Amostra 

 

 Foi utilizada a técnica de amostragem não probabilística, do tipo acidental, para 

selecionar os pacientes que participaram da etapa do Estudo Piloto.  Este tipo de 

amostragem visa a selecionar os elementos, em função de sua presença em um lugar 

preciso, em um momento determinado, ou seja, o serviço de hemodiálise, no presente 

estudo (Contandriopoulos et al., 1994).  

 A amostra foi constituída de 21 pacientes, que estavam em tratamento em HD, 

tendo em vista que pesquisas de adaptação transcultural de instrumentos de medida não 

necessitam de amostras maiores para a sua realização (Guillemin et al., 1993). Não houve 

necessidade de excluir qualquer paciente, sendo que todos os pacientes da amostra 

satisfizeram os critérios de inclusão propostos. Ressalta-se que  todos os pacientes 

abordados aceitaram participar do estudo.         

 

Instrumentos de Medida 

 

 Foram utilizados dois instrumentos de medida de aderência ao tratamento em HD: 

as escalas RAAQ (Anexo I) e RABQ (Anexo II). Foi aplicado, também, um questionário 

(Anexo III) para avaliar as variáveis sociodemográficas dos sujeitos. Esses instrumentos 

serão descritos, a seguir.  

 

 Escala Renal Adherence Attitudes Questionnaire (RAAQ): Esta escala foi 

desenvolvida originalmente por Rushe e MacGee (1998). Ela possui 26 itens que avaliam 

as atitudes dos pacientes em relação às suas restrições alimentares e hídricas, e como essas 
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restrições afetam suas vidas. A análise fatorial da RAAQ identificou quatro fatores ou 

subescalas: 1. Atitudes frente às restrições sociais; 2. Atitudes em relação ao bem-estar; 3. 

Atitudes em relação ao autocuidado e suporte familiar; e 4. Aceitação. A primeira 

subescala, que investiga as atitudes do paciente frente às restrições sociais, é composta de 

oito itens, que se referem ao impacto das restrições das dietas na vida social. A segunda 

subescala possui 11 itens, que avaliam as atitudes do paciente em relação ao seu bem-estar 

físico e capacidade de apreciar os benefícios em aderir às restrições dietéticas. A subescala 

3 possui quatro itens, que avaliam as atitudes em relação ao autocuidado e suporte, bem 

como a importância da família e amigos na manutenção da dieta. A quarta subescala é 

formada por 11 questões, que avaliam a aceitação das restrições dietéticas e seu impacto no 

estilo de vida do paciente.  

 As opções de resposta, para cada item, se distribuem em uma escala tipo Likert de 

cinco pontos, permitindo que os pacientes indiquem o seu grau de concordância ou 

discordância (1=concordo totalmente, 2=concordo, 3=indeciso, 4=discordo e 5=discordo 

totalmente). A maior pontuação na escala está associada a uma atitude mais positiva do 

paciente em relação às restrições alimentares e hídricas. A escala RAAQ possui qualidades 

psicométricas adequadas de validade e fidedignidade. A consistência interna dos itens dos 

quatro fatores da escala RAAQ foi estimada por meio do coeficiente alfa de Cronbach, 

cujos valores foram respectivamente: 0,88, 0,77, 0,68 e 0,86. A estabilidade temporal dos 

fatores foi avaliada a partir de correlações de Pearson das aplicações teste-reteste da escala, 

cujos valores foram respectivamente: 0,84, 0,71, 0,68 e 0,88. A validade de critério dessa 

escala foi avaliada pela análise de sua concordância com critérios objetivos bioquímicos e 

nutricionais de aderência ao tratamento em HD (Rushe e MacGee, 1998). Quanto maior o 

escore obtido, maior o grau de aderência ao tratamento.  

 

 Escala Renal Adherence Behaviour Questionnaire (RABQ): Esta escala foi 

desenvolvida, também, por Rushe e Macgee (1998). Trata-se de uma escala de 25 itens, 

que avaliam o nível de aderência, de acordo com o comportamento dos pacientes frente às 

restrições de potássio, fósforo, sódio e líquido, e a tomada de medicamento. A análise 

fatorial do RABQ identificou uma estrutura de cinco fatores ou subescalas: 1. Aderência às 

restrições de líquidos, 2. Aderência às restrições de potássio e fósforo, 3. Aderência ao 

autocuidado, 4. Aderência nos momentos de dificuldade e 5. Aderência em relação à 

ingestão de sódio. A primeira subescala é composta por 11 itens, que avaliam a aderência 

do paciente às restrições de líquidos. A segunda subescala possui cinco itens, que avaliam 
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a aderência do paciente a restrições de potássio e fósforo. A terceira subescala possui dois 

itens, que avaliam a conscientização dos pacientes sobre suas restrições e autocuidado. A 

quarta subescala possui cinco itens, que avaliam a aderência em situações particulares. E a 

quinta subescala é composta por dois itens, que avaliam a aderência do paciente às 

restrições de sódio.  

 As opções de resposta, para cada item da escala, se distribuem em uma escala tipo 

Likert de cinco pontos (1= nunca, 2= raramente, 3= Às vezes, 4= frequentemente e 5= 

sempre). Os maiores escores nessa escala indicam maior frequência de comportamentos de 

aderência. A consistência interna das cinco subescalas foi investigada, usando o coeficiente 

alfa de Cronbach, cujos valores foram, respectivamente: 0,80, 0,70, 0,78, 0,56 e 0,68. A 

estabilidade temporal das subescalas foi verificada, a partir de correlações teste-reteste, 

cujos valores foram, respectivamente: 0,91, 0,69, 0,76, 0,79 e 0,90. A validade de critério 

dessa escala foi avaliada, também, pela análise de sua concordância com critérios objetivos 

bioquímicos e nutricionias de aderência ao tratamento em HD (Rushe e MacGee, 1998). 

 

 Questionário Sociodemográfico: Para fazer a caracterização da amostra foi 

utilizado um questionário visando a avaliar as variáveis sociodemográficas e clínicas dos 

participantes da pesquisa (Anexo III). As variáveis avaliadas pelo questionário foram: 

idade, sexo, estado civil, escolaridade e renda. Esse questionário avaliou, também, as 

seguintes características clínicas dos pacientes: tempo de doença, tempo de terapia 

dialítica, etiologia da DRC e quantidade de medicamentos utilizados. 

 

 

Procedimento de Coleta de Dados 

 

 O primeiro passo para a adaptação transcultural das duas escalas de medida de 

aderência foi a solicitação eletrônica da autorização dos autores para esse fim. Em seguida, 

o projeto foi encaminhado para a Comissão de Ética da Universidade Federal de São João 

del-Rei – UFSJ. Após aprovação do projeto pela clínica de Hemodiálise, iniciou-se a coleta 

de dados pelo próprio pesquisador, no período de novembro de 2012 a fevereiro de 2013.  

A adaptação de um instrumento de medida para outros contextos requer um rigoroso 

processo, no qual foram respeitados os procedimentos recomendados pela literatura 

internacional da área (Guillemin et al., 1993). A seguir, serão descritas as etapas deste 

estudo.  
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 Tradução: Esta etapa consistiu na tradução dos instrumentos originais, 

conservando o significado das palavras nas versões traduzidas. Foram realizadas 02 

traduções independentes (T1 e T2) por duas pessoas bilíngues, cuja língua materna foi o 

português.  Desse modo, obtiveram-se duas versões traduzidas para o português (T1 e T2) 

do instrumento original.  

  

 Retradução: Esta etapa, as duas traduções (T1 e T2) foram retraduzidas para o 

inglês, resultando em duas retraduções (R1 e R2). Essas retraduções foram realizadas por 

duas outras pessoas bilíngues, de forma independente, cuja língua materna era o inglês.  

  

 Análise por uma Comissão de Especialistas: As primeiras versões das escalas, 

em português, foram analisadas por uma Comissão de Especialistas, composta por um 

especialista em linguística e duas psicólogas. Foi realizada uma apreciação da equivalência 

semântica das versões (T1 e T2) das escalas em inglês, a original e a retraduzida (R1 e R2). 

O objetivo foi o de identificar possíveis inconsistências ocorridas na tradução, bem como 

realizar as suas correções, avaliando os significados referencial e geral.  O significado 

referencial diz respeito às equivalências que os termos ou as palavras podiam ter nas duas 

versões, ou seja, que esses representassem as mesmas ideias ou objetos. Com relação ao 

significado geral, foi possível analisar a provável impressão que um termo ou palavra 

podia ter no contexto cultural da população-alvo.  

 Ressalta-se que os itens foram avaliados de forma a manter o mesmo conceito das 

escalas originais (equivalência conceitual). A comissão, também, avaliou as experiências 

diárias, retratadas nos itens, de forma que pudessem ser traduzidas da mesma forma no 

contexto cultural da população-alvo (equivalência cultural).   Desse modo, foi utilizado um 

formulário específico contendo os itens das escalas originais, as traduções (T1 e T2) e as 

retraduções (R1 e R2), posicionados lado a lado. Na próxima coluna, foi realizada uma 

avaliação (A1) do significado referencial, variando o percentual de concordância entre 0 a 

100%, na qual cada avaliador atribuiu, proporcionalmente, um valor a cada tradução, em 

função do percentual de concordâncias entre a versão em inglês e em português (T1 e T2).  

Nesse formulário, obteve-se, também, na coluna seguinte, uma avaliação qualitativa (A2) 

para a apreciação do significado geral dos itens. Nessa coluna, o avaliador qualificou os 

pares (T1 e T2),     segundo algumas categorias propostas do grau de alteração que ocorreu 

nas traduções e retraduções, sendo considerados: IN = inalterado; PA = pouco alterado; 
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MA = muito alterado; CA = completamente alterado.  Em seguida, houve um consenso 

entre os avaliadores com relação às correções necessárias. A Comissão realizou, ainda, 

modificações, visando a adaptar o conteúdo das questões ao contexto cultural brasileiro. 

Essas modificações resultaram em uma primeira versão adaptada das duas escalas para o 

Brasil. 

 Em seguida, essa versão foi submetida a uma apreciação por profissionais de saúde 

(01 nefrologista, 01 enfermeira, 01 psicóloga e 01 nutricionista) que estavam inseridos na 

assistência ao paciente da clínica de HD. Essa equipe de profissionais avaliou cada item 

em relação à sua pertinência no contexto clínico de HD. Para a realização desse processo, 

foi oferecido um formulário contendo as versões, em português, das duas escalas para cada 

participante. Cada item foi lido oralmente pela pesquisadora e cada participante sugeriu as 

devidas modificações e sugestões. As sugestões dos profissionais de saúde foram, então, 

analisadas pela Comissão de Especialistas, de modo a elaborar a penúltima versão das 

escalas.  

  

 Estudo Piloto: Esta etapa consistiu na avaliação da compreensão e aplicabilidade 

das escalas junto à população-alvo. Para isso, foram entrevistados, individualmente, 21 

pacientes que realizavam tratamento hemodialítico, para aplicação das duas escalas.  Essas 

aplicações foram feitas, oralmente, pelo próprio pesquisador. O paciente recebeu, para 

cada escala, uma folha contendo as alternativas de resposta.  Em uma primeira aplicação, 

em um paciente, foram anotadas palavras ou expressões não compreendidas por ele. Logo, 

foram feitas modificações, para que fosse alcançado o entendimento de todos os itens da 

escala. Em seguida, a escala foi aplicada, novamente, em um segundo paciente, 

procedendo, da mesma forma, às correções de possíveis dificuldades. Esse procedimento 

foi repetido, para todos os sujeitos da amostra, até uma versão final (Guillemin et al., 

1993). Para verificar a compreensão que os pacientes tinham com relação às questões das 

escalas, foi utilizada a Técnica de Sondagem (“Probe Technique”). Essa técnica consistiu 

em solicitar aos respondentes que explicassem o que entendiam em cada item. O 

pesquisador anotava se havia ou não compreensão do referido item, modificando-o, 

quando necessário. Peguntava-se ao respondente: “O que você entendeu?”, e o respondente 

foi encorajado a esclarecer sua compreensão do item, apontando dificuldades e sugerindo 

adaptações. (Guillemin et al., 1993). Após essa etapa, as modificações feitas com base nas 

entrevistas com os pacientes foram analisadas pela Comissão de Especialistas, obtendo-se, 

assim, uma versão final das duas escalas adaptadas para o contexto brasileiro.  
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Considerações Éticas 

 

 Os procedimentos éticos adotados, neste estudo, seguem as indicações da 

Resolução n. 059, de 27 de novembro de 2006, da Universidade Federal de São João del-

Rei (UFSJ), para a realização de pesquisas envolvendo seres humanos. O projeto foi 

aprovado pela Comissão de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos (CEPES) da 

UFSJ (Anexo IV) e pela Comissão de Ética do Hospital onde está localizada a Clínica de 

Hemodiálise.  

 As entrevistas para a coleta de dados, com a aplicação dos instrumentos de medida, 

foram realizadas seguindo os parâmetros éticos. Os sujeitos foram informados de que os 

dados coletados eram sigilosos e que sua participação na pesquisa não interferiria no seu 

tratamento. Foi apresentado e discutido o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) com os participantes do estudo (Anexo V). A participação dos sujeitos foi 

voluntária e se deu logo após assinarem esse documento. Os pacientes receberam 

informações sobre a duração aproximada da entrevista, que seria de aproximadamente de 

50 minutos, o caráter confidencial das respostas e a preservação de sua identidade. Foi 

garantida que a sua participação, no presente estudo, não acarretaria, em nenhum 

momento, riscos e desconfortos. Os pacientes foram informados de que poderiam desistir 

de participar a qualquer momento e de que a divulgação dos resultados será anônima, 

expondo apenas os dados do grupo de participantes. Foi oferecido, a cada participante, um 

número de telefone, para que pudessem ter conhecimento acerca do desenvolvimento da 

pesquisa ou para sanar possíveis dúvidas.  
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RESULTADOS 

 

 Incialmente, serão apresentadas as características sociodemográficas e clínicas da 

amostra. Em seguida, os dados da tradução e retradução das escalas, as considerações da 

Comissão de Especialistas, bem como os resultados do Estudo Piloto referente à 

aplicabilidade das escalas.  

 

 

Descrição da amostra 

 

 Na Tabela 1, estão descritas as características sociodemográficas dos sujeitos. A 

amostra foi constituída de 21 pacientes que realizavam tratamento em HD, com média de 

idade de 53 anos. A maioria (52,4 %) era do sexo feminino e casado (81%).  No que se 

refere ao nível de escolaridade, a maioria (66,7%) declarou possuir entre 4 a 8 anos de 

estudos; 28, 6% deles possuíam até 8 anos de estudo e 4,8% eram analfabetos. No que diz 

respeito à renda, a maioria (61,9%) relatou que recebia de um a dois salários mínimos.  

Com relação à atividade laborativa, a maioria (71,3%) era composta de pessoas 

aposentadas e apenas 4,8 % relatou desempenhar trabalho regular remunerado e 14,3% 

estavam afastados em perícia médica, sendo que o restante (4,8%) fazia algum trabalho 

eventual.  Quanto aos benefícios, 57,1% estavam aposentados por invalidez e o restante ou 

tinha pensão ou não recebia nenhum benefício. A maioria (66,7%) desses pacientes possuía 

casa própria, 19 % moravam em casa alugada e 14,3% residiam em casas cedidas por 

familiares.  

 

Tabela 1 – Caracterização da amostra quanto às variáveis sociodemográficas 

Variáveis Categorias  Frequência 

(n) 

Porcentagem 

(%) 

Idade Média = 53,0 

DP = 12,7 

- 

- 

- 

- 

Sexo Masculino 

Feminino 

11 

10 

47,6% 

52,4% 

Estado civil Casado  

Solteiro 

17 

04 

81,0% 

19,0% 

Escolaridade ≤ 8 anos 

> 8 anos 

15 

06 

71,4% 

28,6% 

Continua 



 

 

57 
 

Continuação da Tabela 1 

Variáveis Categorias  Frequência 

(n) 

 Porcentagem 

(%) 

Renda  
 

 

1 a 2 salários mínimos 

3 a 5 salários mínimos 

> 5 salários mínimos 

13 

07 

01 

61,9% 

33,3% 

4,8% 

Atividade 

laborativa  

Aposentado 

Afastado (perícia 

médica)  

Trabalho regular 

Trabalho eventual 

Não trabalha 

15 

 

03 

01 

01 

01 

  71, 3% 

 

14,3% 

4,8% 

4,8% 

4,8% 

Benefícios  Aposentado por 

invalidez 

Pensão  

Outros 

Nenhum  

 

12 

01 

02 

06 

 

57,1% 

4,8% 

9,5% 

28,6% 

Tipo de 

residência  

Própria 

Alugada  

Cedida por familiar 

14 

04 

03 

66,7% 

19,0% 

14,3% 

 

 

 Na tabela 2, estão descritas as características clínicas dos pacientes.  Com relação 

ao tempo em tratamento hemodialítico, a maioria (76,2%) estava em HD por um período 

igual ou maior do que cinco anos e o restante estava em tratamento com tempo inferior a 

quatro anos. Quanto à frequência à HD, todos os pacientes da amostra realizavam 

tratamento três vezes por semana e faziam uso diário de medicamentos, sendo que a 

maioria (42,9%) fazia uso de 4 a 6 medicamentos por dia e a minoria (4,8%) utilizava 10 

ou mais medicamentos. O restante (33,3%) tomava 1 a 3 medicamentos diários e 19% dos 

pacientes faziam uso de 7 a 9 medicamentos. Com relação à etiologia da DRC, a maioria 

(38,09%) possuía como diagnóstico de base a nefroesclerose hipertensiva, seguida de 

glomerulonefrite Crônica (19,4%), sendo que o restante tinha como etiologia a amiloidose 

renal (14,28%), nefropatia diabética (9,52%), doença renal policística autossômica 

dominante (9,52%) e uropatia obstrutiva (9,52%).  
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Tabela 2 - Caracterização da amostra quanto às variáveis clínicas 

Variáveis Categorias  Frequência 

(n) 

Porcentagem 

(%) 

Tempo terapia 

renal 

1 a 2 anos  

2 a 3 anos 

3 a 4 anos 

5 ou mais anos 

02 

02 

01 

16 

9,5% 

9,5% 

4,8% 

76,2% 

Diagnóstico de 

base da DRC  

Nefroesclerose Hipertensiva 

Glomerulonefrite Crônica 

Amiloidose Renal 

Nefropatia Diabética 

Doença Renal Policística  

Uropatia Obstrutiva 

08 

04  

03  

02 

02 

02 

38,09% 

19,04% 

14,28% 

9,52% 

9,52% 

9,52% 

Quantidade de 

medicamentos 

1 a 3  

4 a 6 

7 a 9 

10 ou mais 

07 

09 

04 

01 

33,3% 

42,9% 

19,0% 

4,8% 

 

 

 

Resultados da Adaptação Transcultural  

 

 Escala RAAQ: A Tabela 3 apresenta os dados das etapas 1 a 4, referente ao 

processo de adaptação transcultural da escala RAAQ. A primeira coluna apresenta os itens 

da escala original em inglês. Em seguida, nas colunas 2 e 3, são apresentadas as duas 

traduções (T1 e T2) e suas respectivas retraduções (R1 e R2).   Na quarta e quinta colunas 

são apresentadas as avaliações realizadas pela Comissão de Especialistas, resultando na 

primeira versão da escala em português brasileiro (sexta coluna). Na coluna seguinte, após 

avaliação dos itens da escala pelos Profissionais de Saúde da clínica, estão algumas 

modificações realizadas pela Comissão de Especialistas. A versão final da escala RAAQ é 

apresentada, na última coluna, após a realização do Estudo Piloto, apreciação e 

modificações pela Comissão de Especialistas. Algumas considerações referentes às 

modificações, realizadas nesse processo, estão descritas, a seguir. 
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Tabela 3.  Resultados do processo de Adaptação Transcultural da escala RAAQ 

 

 

Original 

em Inglês 

 

Tradução e Retraduções 

 

                                             Avaliação pela Comissão de Especialistas 

Tradução 

(ingl. port.) 

Re-

tradução 

(port. ingl.) 

Avaliação - A1 

(0% a 100%) 

concordância 

Avaliação – A2 

IN, PA, MA, CA. 

Primeira  

Versão em 

Português  

 

Segunda versão 

após avaliação 

Profissionais de 

Saúde 

Versão final 

 após Estudo 

Piloto 

 

1.  My diet 

fits easily into 

my present  

lifestyle 

T1 - Minha 

dieta se encaixa 

perfeitamente 

ao meu estilo de 

vida. 

R1- My diet 

fits perfectly to 

my lifestyle. 

90 90 90 270 

            90 
 

PA PA PA 
 

T2- Minha dieta 

se encaixa 

facilmente em 

meu estilo de 

vida atual. 

 1. Minha dieta se 

encaixa 

facilmente em 

meu estilo de 

vida atual. 

1. Minha dieta 

se encaixa 

(ajusta) 

facilmente em 

meu estilo de 

vida atual. 
T2- Minha dieta 

se encaixa 

facilmente em 

meu estilo de 

vida atual. 

R2- My diet 

fits in easily 

with my 

lifestyle. 

 

99 100 100 299 

            99,66 
 

PA IN IN 

 

2.  Patients on 

dialysis 

should be able 

to make up 

their own 

minds what to 

eat. 

T1- Pacientes 

em diálise 

deveriam poder 

fazer suas 

próprias 

escolhas sobre o 

que comer. 

R1-  Dialysis 

patients should 

be able to make 

their own 

choices about 

what to eat. 

95 95 100 290 

          99,66 
 

PA PA IN 
 

Redação  

Intermediária: 

 

Pacientes em 

diálise poderiam 

decidir por eles 

mesmo o que 

comer. 

2. Pacientes em 

diálise poderiam 

decidir por eles 

mesmo o que 

comer. 

2. Pacientes 

em diálise 

poderiam 

decidir por 

eles mesmo o 

que comer. 

T2- Pacientes 

em diálise 

devem decidir 

por eles 

mesmos o que 

comer. 

R2- Dialysis 

patients should 

decide for 

themselves 

what to eat. 

 

 

 

90 90 100 280 

         93,33 
 

PA PA IN 

Continua 
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Continuação da Tabela 3 

 

 

Original  

em Inglês 

 

Tradução e Retraduções 

 

                                            Avaliação pela Comissão de Especialistas 

Tradução 

(ingl. port.) 

Re-tradução 

(port. ingl.) 

Avaliação - A1 

(0% a 100%) 

concordância 

Avaliação – A2 

IN,PA,MA,CA 

Primeira  

Versão em 

Português  

 

Segunda 

versão após 

avaliação  

Profissionais 

de Saúde 

Versão final 

após Estudo 

Piloto 

 

3.  Restricting 

my intake of 

fluid is vital for 

my physical 

well-being. 

T1- Limitar 

meu consumo 

de líquidos é 

vital para meu 

bem-estar 

físico. 

 

 

R1 - To limit my 

consumption of 

liquids is vital to 

my physical well-

being. 

95 97 95 287 

        95,66 

 

 

PA PA PA 
 

 

T1- Limitar 

meu consumo 

de líquidos é 

vital para meu 

bem-estar físico. 

 

3. Limitar meu 

consumo de 

líquidos é 

essencial para 

meu bem-estar 

físico. 

 

3. Controlar 

meu consumo 

de líquidos é 

essencial para 

meu bem-

estar físico. 

T2- Reduzir 

minha ingestão 

de líquido é 

vital para meu 

bem-estar 

físico. 

 

 

R2-Reducing 

liquid intake is 

vital for my 

physical well 

being. 

 

90 95 91 276 

         92  

 

PA PA PA 

Continua 
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Continuação da Tabela 3 

 

 

Original 

em Inglês 

 

Tradução e Retraduções 

 

                                           Avaliação pela Comissão de Especialistas 

Tradução 

(ingl. port.) 

Re-tradução 

(port.  ingl.) 

Avaliação - A1 

(0%  a  100%) 

concordância 

Avaliação – A2 

IN,PA,MA,CA 

Primeira  

Versão em 

Português  

 

Segunda versão 

após avaliação 

Profissionais de 

Saúde 

Versão final 

após Estudo 

Piloto 

 

4.  Having to 

adhere to such a 

strict diet  

prevents me 

from attending 

social functions. 

 

T1- Ter que 

aderir a uma 

dieta rígida me 

impede de 

participar de 

eventos sociais. 

R1 - To have to 

adhere to a rigid 

diet hinders my 

participation in 

certain social 

events. 

95 95 80 270 

          90 

 

 

PA PA PA 

 

 

 

 

T1- Ter que 

aderir a uma 

dieta rígida 

me impede 

de participar 

de eventos 

sociais. 

4.   Ter que aderir a 

uma dieta rígida me 

impede de 

participar de festas. 

4.   Ter que 

aderir a uma 

dieta rígida 

me impede de 

participar de 

festas. 

T2- Tendo que 

aderir a uma 

dieta tão 

rigorosa me 

impede de 

frequentar 

funções sociais. 

 

 

R2- I have to 

keep such a strict 

diet that it 

prevents me from 

having a social 

life. 

 

90 70 70 230 

        76,66 
 

PA MA MA 

Continua  
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Continuação da Tabela 3 

 

 

Original  

em Inglês 

 

Tradução e Retraduções 

 

                                           Avaliação pela Comissão de Especialistas 

Tradução 

(ingl. port.) 

Re-tradução 

(port.  ingl.) 

Avaliação - A1 

(0%  a  100%) 

concordância 

Avaliação – A2 

IN,PA,MA,CA 

Primeira  

Versão em 

Português  

 

Segunda versão 

após avaliação 

Profissionais de 

Saúde 

Versão final 

após Estudo 

Piloto 

5.  I feel that 

the dietician 

places too 

much 

importance on 

restricting fluid. 

T1- Eu sinto 

que o 

nutricionista dá 

uma atenção 

demasiada para 

restrição de 

líquidos. 

 

R1- I feel that 

nutritionists give 

too much 

attention to liquid 

restrictions. 

90 97 90 277 

          92,33 
 

PA PA PA 
 

Redação  

Intermediária: 

 

Eu sinto que o 

nutricionista dá 

importância 

demais à 

restrição de 

líquidos. 

 

5. Eu sinto que o 

nutricionista dá 

importância demais 

à restrição de 

líquidos. 

 

 

5. Eu sinto 

que o 

nutricionista 

dá 

importância 

demais ao 

controle de 

líquidos. 

 T2- Percebo 

que a 

nutricionista 

coloca muita 

importância 

sobre a 

restrição de 

líquidos. 

 

 

R2 - I have 

noticed that the 

nutritionist puts 

great importance 

on liquid 

restriction.  

95 95 80 270 

        90 
 

PA PA PA 
 

Continua  
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Continuação da Tabela 3 

 

 

Original  

em Inglês 

 

Tradução e Retraduções 

 

                                           Avaliação pela Comissão de Especialistas 

Tradução 

(ingl. port.) 

Re-tradução 

(port.  ingl.) 

Avaliação - A1 

(0%  a  100%) 

concordância 

Avaliação – A2 

IN,PA,MA,CA 

Primeira  

Versão em 

Português  

 

Segunda versão 

após avaliação 

Profissionais de 

Saúde 

Versão final 

após Estudo 

Piloto 

 

6.  I feel the 

benefits of 

restricting my 

intake of foods, 

e.g. fruit and 

vegetables. 

 

 

 

T1-  Eu sinto 

os benefícios 

de limitar a 

ingestão de 

alimentos, ex. 

frutas e 

vegetais. 

R1- I feel the 

benefits from 

restricting food 

ingestion, ex. 

fruits and 

vegetables. 

95 97 90 282 

           94 
 

PA PA PA 
 

Redação  

Intermediária: 

 

Eu sinto os 

benefícios de 

restringir 

(limitar) minha 

ingestão de 

alimentos.  

Ex: frutas e 

vegetais. 

6. Eu sinto os 

benefícios de 

restringir (limitar) 

minha ingestão de 

alimentos. Ex: 

frutas e vegetais. 

6. Eu sinto as 

vantagens de 

controlar 

minha 

ingestão de 

alimentos. 

T2- Sinto os 

benefícios ao 

restringir 

minha ingestão 

de alimentos, 

ex.: frutas e 

vegetais. 

 

 

 

R2- I can feel the 

benefits of 

restricting my 

food intake, e.g.: 

fruits and 

vegetables. 

95 95 100 290 

          96,66 
 

PA PA IN 
 

Continua  

 

 

 



 

 

 
 

6
4
 

 

Continuação da Tabela 3 

 

 

Original  

em Inglês 

 

Tradução e Retraduções 

 

                                           Avaliação pela Comissão de Especialistas 

Tradução 

(ingl. port.) 

Re-tradução 

(port. ingl.) 

Avaliação - A1 

(0% a 100%) 

concordância 

Avaliação – A2 

IN,PA,MA,CA 

Primeira  

Versão em 

Português  

 

Segunda versão 

após avaliação 

Profissionais de 

Saúde 

Versão final 

após Estudo 

Piloto 

 

7.  I am able to 

drink as much 

fluid today as I 

used to. 

T1- Eu posso beber 

tantos líquidos 

agora como o de 

costume. 

R1 - I can drink as 

much liquids now 

as before. 

90 95 90 275 

         91,66 
 

PA PA PA 
 

Redação  

Intermediária: 

Eu posso beber 

tanto líquido 

hoje quanto 

antes. 

7. Eu posso beber 

tanto líquido hoje 

quanto antes. 

7. Eu posso 

beber tanto 

líquido hoje 

quanto 

antes. 

T2- Sou capaz de 

beber tanto líquido 

hoje quanto antes. 

R2- I am able to 

drink as much 

liquid today as I 

was in the past. 

90 90 100 280 

         93,33 
 

PA PA IN 
 

 

8.  I worry a 

lot about 

having gained  

excessive 

weight (e.g. 

over 4lb./2kg) 

between 

dialyses. 

T1- Eu me 

preocupo em ter 

ganhado peso 

excessivo (ex. mais 

de 2kg/4lb.) entre 

diálises. 

R1 - I am 

concerned with 

having gained 

excessive weight 

(ex. more than 

2kg/4lb) between 

dialysis. 

90 90 90 270 

            90 
 

PA PA PA 
 

Redação  

Intermediária: 

Eu me 

preocupo muito 

quando ganho 

peso excessivo 

(ex. mais de 

2kg/4lb.) entre 

diálises. 

8. Eu me 

preocupo muito 

quando ganho 

peso excessivo 

entre diálises. 

8. Eu me 

preocupo 

muito 

quando 

ganho peso 

demais entre 

diálises. 

T2- Me preocupo 

muito sobre ganhar 

excesso de peso 

(ex. sobre 4lb./2kg)  

entre as diálises. 

R2- I am very 

concerned about 

gaining weight 

between dialysis. 

(E.g. over 

4lb/2kg.) 

90 90 90 270 

             90 
 

PA PA PA 
 

Continua 
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Continuação da Tabela 3 

 

 

Original 

em Inglês 

 

Tradução e Retraduções 

 

                                           Avaliação pela Comissão de Especialistas 

Tradução 

(ingl. port.) 

Re-tradução 

(port. ingl.) 

Avaliação - A1 

(0% a 100%) 

concordância 

Avaliação – A2 

IN,PA,MA,CA 

Primeira  

Versão em 

Português  

 

Segunda versão 

após avaliação 

Profissionais de 

Saúde 

Versão final 

após Estudo 

Piloto 

 

9.  I feel the 

dietician 

places too 

much 

importance on 

restricting 

certain foods. 

T1- Eu sinto que o 

nutricionista coloca 

muita importância 

em limitar certos 

alimentos. 

R1 -  I feel that the 

nutritionist  puts  

too much 

importance on 

limiting certain 

foods. 

95 100 90 285 

          95 
 

PA IN PA 
 

T1- Eu sinto 

que o 

nutricionista 

coloca muita 

importância 

em limitar 

certos 

alimentos. 

9. Eu sinto que o 

nutricionista 

coloca muita 

importância em 

limitar certos 

alimentos. 

9. Eu sinto 

que o 

nutricionista 

coloca muita 

importância 

em controlar 

certos 

alimentos. 

 

T2- Sinto que os 

nutricionistas dão 

muita importância 

sobre restrição a 

certos alimentos. 

 

R2- I feel that 

nutritionists give a 

lot of importance 

to restricting 

certain types of 

food. 

95 90 85 270 

         93,33 
 

PA PA PA 
 

10. As time 

goes by, I find 

it easier to 

keep  to my 

diet. 

T1 - Com o passar 

do tempo eu acho 

mais fácil manter 

minha dieta. 

R1 -  With the 

passage of time I 

find it easier to 

keep my diet. 

95 100 95 290 

          96,66 
 

PA IN PA 
 

T1 - Com o 

passar do 

tempo eu acho 

mais fácil 

manter minha 

dieta. 

10. Com o passar 

do tempo eu acho 

mais fácil manter 

minha dieta. 

10. Com o 

passar do 

tempo eu 

acho mais 

fácil manter 

minha dieta. 
T2- Com o passar 

do tempo sinto que 

é mais fácil manter 

minha dieta 

R2- As time goes 

by, I feel it gets 

easier to maintain 

my diet. 

90 100 90 280 

          93,33 
 

PA IN PA 
 

Continua 

 



 

 

 
 

6
6
 

 

Continuação da Tabela 3 

 

 

Original  

em Inglês 

 

Tradução e Retraduções 

 

                                           Avaliação pela Comissão de Especialistas 

Tradução 

(ingl. port.) 

Re-tradução 

(port. ingl.) 

Avaliação - A1 

(0% a 100%) 

concordância 

Avaliação – A2 

IN,PA,MA,CA 

Primeira  

Versão em 

Português  

 

Segunda versão 

após avaliação 

Profissionais de 

Saúde 

Versão final 

após Estudo 

Piloto 

 

11. I do not 

usually feel 

the benefits 

of  keeping 

to such a 

strict diet. 

T1-Geralmente 

eu não sinto os 

benefícios de 

manter uma 

dieta restrita. 

R1 - Generally I 

do not feel the 

benefits from 

keeping a strict 

diet. 

90 100 80 270 

            90 
 

PA IN PA 
 

Redação  

Intermediária: 

 

Geralmente eu 

não sinto os 

benefícios de 

manter uma dieta 

tão restrita. 

11. Geralmente eu 

não sinto os 

benefícios de 

manter uma dieta 

tão restrita. 

 

11.Geralmente 

eu não sinto as 

vantagens de 

manter uma 

dieta tão 

controlada. 

 
T2- Eu não 

consigo sentir 

os benefícios de 

manter uma 

dieta rigorosa. 

R2- I am not able 

to feel the 

benefits of 

maintaining a 

strict diet. 

85 90 70 245 

            81,66 
 

PA PA MA 
 

 

12. It does 

not worry 

me if I gain 

weight 

between 

dialysis 

sessions. 

 

 

 

T1- Eu não me 

preocupo se 

ganho peso 

entre as 

diálises. 

R1 -  I do not 

worry if I gain  

weight between 

dialysis. 

90 100 100 290 

             96,66 
 

PA IN IN 
 

Redação  

Intermediária: 

Eu não me 

preocupo 

(importo) se 

ganho peso entre 

as sessões de 

diálise. 

12. Eu não me 

preocupo (importo) 

se ganho peso entre 

as sessões de 

diálises. 

 

12. Eu não me 

preocupo 

(importo) se 

ganho peso 

entre as 

sessões de 

diálises. 

 

T2-Não me 

importo se 

ganhar peso 

entre as sessões 

de diálise. 

R2- I don’t mind 

gaining weight 

between the 

dialysis sessions. 

90 90 90 270 

                90 
 

PA PA PA 
 

Continua 

 



 

 

 
 

6
7
 

 

Continuação da Tabela 3 

 

 

Original 

em Inglês 

 

Tradução e Retraduções 

 

                                           Avaliação pela Comissão de Especialistas 

Tradução 

(ingl. port.) 

Re-tradução 

(port. ingl.) 

Avaliação - A1 

(0% a 100%) 

concordância 

Avaliação – A2 

IN,PA,MA,CA 

Primeira  

Versão em 

Português  

 

Segunda versão 

após avaliação 

Profissionais de 

Saúde 

Versão final 

após Estudo 

Piloto 

 

13. I feel 

the benefits 

of 

restricting 

salt. 

T1- Eu sinto os 

benefícios de 

limitar sal. 

R1 - I feel the 

benefits from 

salt 

restriction. 

85 90 90 265 

          88,33 
 

PA PA PA 
 

T2- Sinto os 

benefícios da 

restrição de sal. 

 

13. Sinto os 

benefícios da 

restrição de sal. 

 

13. Sinto as 

vantagens d 

controle de sal. 

 

T2- Sinto os 

benefícios da 

restrição de sal. 

 

R2- I feel the 

benefits of 

restricting 

salt. 

 

90 100 100 290 

            96,66 

PA IN IN 
 

 

14. I feel 

better when 

I keep to 

the  

prescribed 

diet. 

 

 

 

T1- Eu me sinto 

melhor quando 

eu mantenho a 

dieta prescrita. 

R1 - I  feel 

better when I 

keep the 

prescribed 

diet. 

99 95 100 294 

            98 
 

PA PA IN 
 

T2- Eu me sinto 

melhor quando 

mantenho a dieta 

prescrita. 

14. Eu me sinto 

melhor quando 

mantenho a dieta 

prescrita. 

14. Eu me sinto 

melhor quando 

mantenho a 

dieta indicada. 

T2- Eu me sinto 

melhor quando 

mantenho a dieta 

prescrita. 

R2- I feel 

better when I 

follow the 

prescribed 

diet. 

99 100 100 299 

           99,66 
 

PA IN IN 
 

Continua 
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8
 

 

Continuação da Tabela 3 

 

 

Original  

em Inglês 

 

Tradução e Retraduções 

 

                                           Avaliação pela Comissão de Especialistas 

Tradução 

(ingl. port.) 

Re-tradução 

(port. ingl.) 

Avaliação - A1 

(0% a 100%) 

concordância 

Avaliação – A2 

IN,PA,MA,CA 

Primeira  

Versão em 

Português  

 

Segunda 

versão após 

avaliação 

Profissionais 

de Saúde 

Versão final 

após Estudo 

Piloto 

 

 

15. Having 

to restrict 

fluid 

prevents me  

from 

enjoying 

myself 

T1- Ter que 

limitar líquidos 

previne que eu 

me divirta. 

R1 -  Having to 

restrict liquids 

prevents me from 

enjoying myself. 

100 100 100 300 

            100 
 

IN IN IN 
 

Redação  

Intermediária: 

 

Ter que limitar 

líquidos impede 

que eu me divirta 

15. Ter que 

limitar líquidos 

impede que eu 

me divirta 

15. Ter que 

controlar 

líquidos 

impede que 

eu me divirta 

T2- Tendo de 

restringir 

liquido, fico 

impedido de me 

divertir. 

R2- Having to 

restrict liquid, 

prevents me from 

having fun. 

99 100 90 289 

          96,33 
 

PA IN PA 
 

 

 

16. It is 

often too 

much 

trouble to 

eat different 

foods to the 

rest of my 

family 

 

 

T1- Muitas 

vezes dá muito 

trabalho comer 

alimentos 

diferentes do 

resto da família. 

R1 -  Often it is 

very difficult to eat 

different foods 

from the rest of my 

family 

99 97 90 286 

         95,33 
 

PA PA PA 
 

Redação  

Intermediária: 

 

Muitas vezes, dá 

muito trabalho 

comer alimentos 

diferentes do resto 

da minha família. 

16. Muitas 

vezes, dá muito 

trabalho comer 

alimentos 

diferentes do 

resto da minha 

família.  

16. Muitas 

vezes, dá 

muito 

trabalho 

comer 

alimentos 

diferentes do 

resto da 

minha 

família. 

T2- Muitas 

vezes, dá muito 

trabalho comer 

alimentos 

diferentes do 

resto da minha 

família. 

R2-Very often it is 

hard work to eat 

different types of 

food from the rest 

of the family. 

99 100 95 294 

            98 
 

PA IN PA 
 

Continua 
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Continuação da Tabela 3 

 

 

Original  

em Inglês 

 

Tradução e Retraduções 

 

                                           Avaliação pela Comissão de Especialistas 

Tradução 

(ingl. port.) 

Re-tradução 

(port.  ingl.) 

Avaliação - A1 

(0%  a  100%) 

concordância 

Avaliação – A2 

IN,PA,MA,CA 

Primeira  

Versão em 

Português  

 

Segunda 

versão após 

avaliação 

Profissionais 

de Saúde 

Versão final 

após Estudo 

Piloto 

 

17. My diet 

severely 

disrupts my 

life. 

T1- Minha dieta 

atrapalha minha 

vida 

severamente. 

R1 -  My diet 

severely gets in the 

way of my life. 

95 100 90 285 

          95 
 

PA IN PA 
 

Redação  

Intermediária: 

 

Minha dieta 

atrapalha demais 

minha vida. 

17. Minha dieta 

atrapalha 

demais minha 

vida. 

 

17. Minha 

dieta atrapalha 

demais minha 

vida. 

T2 - Uma dieta 

severa atrapalha 

minha vida. 

R2- A very strict 

diet disrupts my 

lifestyle. 

 

 

 

0 50 50 100 

          33,33 
 

CA CA CA 
 

18. My diet 

is costly to 

maintain. 

T1- É caro 

manter minha 

dieta. 

R1 - It is expensive 

to keep my diet. 

 

80 100 100 280 

           93,33 
 

PA IN IN 
 

T1- É caro manter 

minha dieta. 

18. É caro 

manter minha 

dieta. 

18. É caro 

manter minha 

dieta. 

T2-É 

dispendioso 

manter minha 

dieta. 

R2- It is expensive 

to maintain my 

diet.   

80 100 90 270 

           90 
 

PA IN PA 
 

Continua 
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0
 

 

Continuação da Tabela 3 

 

 

Original  

em Inglês 

 

Tradução e Retraduções 

 

                                           Avaliação pela Comissão de Especialistas 

Tradução 

(ingl. port.) 

Re-tradução 

(port.  ingl.) 

Avaliação - A1 

(0% a 100%) 

concordância 

Avaliação – A2 

IN,PA,MA,CA 

Primeira  

Versão em 

Português  

 

Segunda 

versão após 

avaliação 

Profissionais 

de Saúde 

Versão final 

após Estudo 

Piloto 

 

19. I do not 

allow my 

dietary 

restrictions 

to  prevent 

me from 

attending 

social      

functions. 

T1- Eu não 

permito que 

minhas 

restrições 

alimentares me 

impeçam de ir 

em eventos 

sociais. 

 

 

 

 

R1 - I do not allow 

my dietary 

restrictions to 

hinder me from 

going to social 

events. 

100 100 100 300 

            100 

 

 

IN IN IN 
 

T1- Eu não 

permito que 

minhas restrições 

alimentares me 

impeçam de 

participar de 

eventos sociais. 

19. Eu não 

permito que 

minhas 

restrições 

alimentares me 

impeçam de 

participar de 

festas. 

19. Eu não 

permito que 

minhas 

limitações 

alimentares 

me impeçam 

de participar 

de festas. 

T2- Não permito 

que minhas 

restrições 

dietéticas me 

impeçam de 

atender funcões 

sociais. 

R2-I do not allow 

my dietary 

restrictions prevent 

me from attending 

social functions. 

 

 

 

100 100 90 290 

            96,66 
 

IN IN PA 
 

Continua 
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1
 

 

Continuação da Tabela 3 

 

 

Original  

em Inglês 

 

Tradução e Retraduções 

 

                                           Avaliação pela Comissão de Especialistas 

Tradução 

(ingl. port.) 

Re-tradução 

(port. ingl.) 

Avaliação - A1 

(0% a 100%) 

concordância 

Avaliação – A2 

IN,PA,MA,CA 

Primeira  

Versão em 

Português  

 

Segunda 

versão após 

avaliação 

Profissionais 

de Saúde 

Versão final 

após Estudo 

Piloto 

 

20. My 

family and 

friends are 

important in  

helping me 

keep to the 

diet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T1- Minha 

família e amigos 

são importantes 

para me ajudar a 

manter a dieta. 

 

R1 -  My family 

and friends are 

important in 

helping me to keep 

the diet. 

100 100 100 300 

               100 
 

IN IN IN 
 

T1- Minha família 

e amigos são 

importantes para 

me ajudar a 

manter a dieta. 

 

20. Minha 

família e 

amigos são 

importantes 

para me ajudar 

a manter a 

dieta. 

 

20. Minha 

família e 

amigos são 

importantes 

para me 

ajudar a 

manter a 

dieta. 

 

T2- A família e 

os amigos são 

importantes para 

que eu mantenha 

minha dieta. 

R2-My family and 

my friends are 

important in 

helping me 

maintain and 

follow my diet. 

99 97 100 296 

          98,66 
 

PA PA IN 
 

Continua 
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Continuação da Tabela 3 

 

 

Original  

em Inglês 

 

Tradução e Retraduções 

 

                                           Avaliação pela Comissão de Especialistas 

Tradução 

(ingl. port.) 

Re-tradução 

(port. ingl.) 

Avaliação - A1 

(0% a 100%) 

concordância 

Avaliação – A2 

IN,PA,MA,CA 

Primeira  

Versão em 

Português  

 

Segunda 

versão após 

avaliação 

Profissionais 

de Saúde 

Versão final 

após Estudo 

Piloto 

 

21. Breaking 

my diet does 

not have any    

consequences 

to my health. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T1- Não seguir a 

minha dieta não 

traz 

consequências 

para a minha 

saúde. 

R1 -  Not keeping 

my diet, does not  

affect my health. 

90 97 90 277 

         92,33 
 

PA PA PA 
 

T2- Quebrar 

minha dieta não 

traz nenhuma 

consequência a 

minha saúde. 

21. Quebrar 

minha dieta 

não traz 

nenhuma 

consequência a 

minha saúde. 

21. Quebrar 

minha dieta 

não traz 

nenhuma 

consequência 

a minha 

saúde. 

T2- Quebrar 

minha dieta não 

trás nenhuma 

consequência a 

minha saúde. 

R2-  Breaking my 

diet does not cause 

me any health 

consequences. 

95 100 100 295 

          98,33 
 

PA IN IN 
 

Continua 
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Continuação da Tabela 3 

 

 

Original  

em Inglês 

 

Tradução e Retraduções 

 

                                           Avaliação pela Comissão de Especialistas 

Tradução 

(ingl. port.) 

Re-tradução 

(port. ingl.) 

Avaliação - A1 

(0% a 100%) 

concordância 

Avaliação – A2 

IN,PA,MA,CA 

Primeira  

Versão em 

Português  

 

Segunda 

versão após 

avaliação 

Profissionais 

de Saúde 

Versão final 

após Estudo 

Piloto 

 

22. I feel I 

am unable to 

accept the 

restrictions to 

my life as a 

result of 

dialysis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T1- Eu sinto que 

não consigo 

aceitar as 

restrições da 

minha vida 

como resultado 

da diálise. 

 

R1 - I feel that I 

cannot accept the 

restrictions in my 

life as a result of 

dialysis. 

85 95 90 270 

            90 
 

PA PA PA 
 

T2- Sinto-me 

incapaz de aceitar 

restrições para 

minha vida como 

resultado da 

diálise 

 

22. Sinto-me 

incapaz de 

aceitar 

restrições para 

minha vida por 

causa da 

diálise. 

22. Eu sinto 

que não sou 

capaz de 

aceitar 

limitações 

para minha 

vida por causa 

da diálise. 

T2- Sinto-me 

incapaz de 

aceitar restrições 

para minha vida 

como resultado 

da diálise 

 

R2- I feel unable 

to accept 

restrictions to my 

life resulting from 

the dialysis. 

90 100 100 290 

           96,66 
 

PA IN IN 
 

Continua 
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Continuação da Tabela 3 

 

 

Original 

em Inglês 

 

Tradução e Retraduções 

 

                                           Avaliação pela Comissão de Especialistas 

Tradução 

(ingl. port.) 

Re-tradução 

(port. ingl.) 

Avaliação - A1 

(0% a 100%) 

concordância 

Avaliação – A2 

IN,PA,MA,CA 

Primeira  

Versão em 

Português  

 

Segunda 

versão após 

avaliação 

Profissionais 

de Saúde 

Versão final 

após Estudo 

Piloto 

 

23. As time 

goes by I 

find it more 

difficult  to 

keep to my 

diet 

T1- Com o 

tempo eu acho 

mais difícil 

seguir minha 

dieta. 

 

R1 - With time I 

find it more 

difficult to keep 

my diet. 

90 100 90 280 

93,33 
 

PA IN PA 
 

Redação  

Intermediária: 

 

Com o passar do 

tempo eu acho 

mais difícil seguir 

minha dieta. 

 

23. Com o 

passar do 

tempo eu acho 

mais difícil 

seguir minha 

dieta 

23. Com o 

passar do 

tempo eu acho 

mais difícil 

seguir minha 

dieta 

T2- Com o 

passar do tempo 

vai ficando mais 

difícil manter 

minha dieta 

 

R2- As time goes 

by, it is going to 

get harder to 

maintain my diet 

90 95 90 275 

           91,66 
 

PA PA PA 
 

 

24. I feel 

guilty when 

I break my 

diet 

 

 

 

T1- Eu me sinto 

culpado quando 

não sigo minha 

dieta. 

R1 - I feel guilty 

when I do not 

follow my diet. 

95 95 90 280 

           93,33 
 

PA PA PA 
 

T2- Sinto-me 

culpado quando 

quebro minha 

dieta. 

24. Sinto-me 

culpado 

quando não 

sigo minha 

dieta. 

24. Sinto-me 

culpado 

quando não 

sigo minha 

dieta. 

T2- Sinto-me 

culpado quando 

quebro minha 

dieta. 

R2- I feel guilty 

when I break my 

diet. 

100 100 100 300 

           100 
 

IN IN IN 
 

Continua 
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Continuação da Tabela 3 

 

 

Original 

em Inglês 

Tradução e Retraduções                                            Avaliação pela Comissão de Especialistas 

Tradução 

(ingl. port.) 

Re-tradução 

(port. ingl.) 

Avaliação - A1 

(0% a 100%) 

concordância 

Avaliação – A2 

IN,PA,MA,CA 

Primeira  

Versão em 

Português  

 

Segunda versão 

após avaliação 

Profissionais de 

Saúde 

Versão final 

após 

Estudo 

Piloto 

 

25. I find 

my diet fits 

easily into 

my life 

T1- Eu acho que 

minha dieta se 

ajusta facilmente 

à minha vida. 

R1 -  I find that my 

diet  easily  adjusts 

to my life. 

95 95 90 280 

 93,33 
 

PA PA PA 
 

Redação  

Intermediária: 

 

Eu acho que a 

minha dieta se 

encaixa facilmente 

em minha vida 

25. Eu acho que a 

minha dieta se 

encaixa 

facilmente em 

minha vida. 

 

25. Eu acho 

que a minha 

dieta se 

encaixa 

(ajusta) 

facilmente 

em minha 

vida. 

 

T2- Acho que a 

dieta se encaixa 

facilmente em 

minha vida 

 

R2- I find that the 

diet fits easily into 

my life. 

100 90 100 290 

96,66 
 

IN PA IN 
 

 

26. I become 

frustrated 

trying to 

keep to such 

a strict diet. 

T1- Eu fico 

frustrado em 

tentar manter 

uma dieta tão 

rígida. 

 

R1 - I get 

frustrated trying to 

keep such a rigid 

diet. 

99 95 100 294 

98 
 

PA PA IN 
 

Redação  

Intermediária: 

 

Fico frustrado em 

manter uma dieta 

tão rigorosa. 

26. Fico frustrado 

em manter uma 

dieta tão 

rigorosa. 

26. Fico 

frustrado em 

manter uma 

dieta tão 

rigorosa. 

T2- Fico 

frustrado 

tentando manter 

uma dieta tão 

rigorosa. 

R2-I feel very 

frustrated trying to 

maintain such a 

strict diet. 

99 97 90 286 

95,33 
 

PA PA PA 
 

**A1 - avaliação/apreciação em termos do percentual de concordância do significado referencial. ***A2 - avaliação/apreciação do significado 

geral segundo as categorias: IN - Inalterado; PA – Pouco alterado; MA - Muito alterado; CA - Completamente alterado. 
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 Com a finalidade de avaliar a equivalência semântica dos itens da escala RAAQ, a 

Comissão de Especialistas avaliou as duas traduções (T1 e T2) com relação às retraduções 

(R1 e R2) e os itens da escala original. Nessa escala, a maioria (61,53%) dos itens teve 

avaliações semelhantes, na apreciação do seu significado geral (A2), sendo que os itens 3, 

5 e 8 foram considerados pouco alterados, obtendo percentual de concordância acima de 

90% em seu significado referencial (A1).  Os outros itens (4,11 e 17) apresentaram maior 

dificuldade de tradução. Pode-se notar, no item quatro, que as versões T1 e T2 não 

apresentaram traduções semelhantes para a expressão “social functions”.   Diante disso, 

T1 foi mais bem aceito, pelos especialistas, por apresentar palavras equivalentes nas duas 

versões e por representar a mesma ideia na cultura alvo. No item de número cinco, após 

um consenso entre os avaliadores, a palavra “demasiada” foi alterada para “demais”.  

Com relação ao item de número onze, seu referencial geral (A2) foi considerado, 

respectivamente, pouco alterado, pouco alterado e muito alterado pelos especialistas da 

comissão, prevalecendo a tradução (T1). Essa tradução obteve, na avaliação dos 

especialistas, alto percentual de concordância em seu significado referencial (A1).  A 

tradução (T2), do item 17, não obteve bom resultado, pois a tradução de “My diet 

severely...” não foi tão fidedigna quanto T1, sendo assim, R2, também, não foi retraduzida 

adequadamente. A média de concordância, no seu significado referencial, foi considerada 

muito baixa (33,33%), refletindo diretamente no seu significado geral, o qual foi 

considerado completamente alterado (CA) por todos os três especialistas da comissão. 

Prevaleceu, assim, T1 que foi considerada mais relevante para entendimento desse item, e 

a Comissão de Especialistas modificou o termo “severamente” para “demais”.  Após 

essas avaliações, foi redigida a primeira versão da escala.    

 A primeira versão da escala foi avaliada pelos profissionais de saúde da clínica. 

Esses profissionais sugeriram algumas modificações, que foram avaliadas pela Comissão 

de Especialistas. Por exemplo, no item 3, foi sugerido que a palavra “vital” fosse 

modificada para “essencial”. Nos itens 4 e 19, foi sugerido que o termo “eventos sociais” 

fosse substituído por “festas”. De acordo com os Profissionais de Saúde “eventos sociais” 

não é termo utilizado pelos pacientes. Nos itens 6 e 8, eles opinaram que deveriam ser 

retirados os dois exemplos de alimentos ( frutas e vegetais) e, no item 8, eles 

argumentaram que o peso do paciente  é algo analisado de acordo com cada paciente. Com 

relação ao item 22, foi sugerido que a palavra “resultado” fosse mudada para “causa”. No 

item 24, foi sugerido que o termo “quebro minha dieta” fosse modificado para “não sigo 
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minha dieta”.   Com base nessas sugestões, foi elaborada, pela Comissão de Especialistas, 

a segunda versão da escala. 

 A segunda versão da escala foi aplicada junto a uma amostra de pacientes, visando 

a avaliar a sua aplicabilidade e compreensão dos itens.  A Comissão de Especialistas 

avaliou as sugestões dadas pelos pacientes e realizou algumas modificações. Nessa etapa, o 

item cinco foi questionado. Um paciente relatou que não sabia o significado da palavra 

“restrição”. Mesmo após explicar que a palavra “restrição” significava “limitação”, ele 

dizia não entender. Esse problema também ocorreu com o item 11, que incluía a palavra 

“restrita” (“tô meio em dúvida o que é restrita”), assim como em outros itens.  A questão 

foi levada ao conhecimento da Comissão de Especialistas, e a palavra 

“restringir/restrição” foi modificada para “limitar/ limitação” nos itens 5, 11, 13, 19, 22 

da escala RAAQ. A Comissão, também, achou pertinente realizar modificações no item de 

número 3, no que se refere à palavra “limitar”, devido as dificuldades de entendimento 

apresentadas pelos pacientes. Diante disso, a palavra “limitar” passou para “controlar”, 

sendo modificada, também, em outros itens (5, 6, 9, 11, 13 e 15). No entanto, a palavra 

“limitação” permaneceu para os itens 19 e 22. Vale ressaltar que, no item 22, a frase 

“sinto-me incapaz de aceitar as limitações para minha vida por causa da diálise” teve que 

ser alterada pela Comissão, por sua difícil compreensão dos pacientes, tendo sido alterada 

para “Eu sinto que não sou capaz de aceitar limitações para minha vida por causa da 

diálise”.         

 No prosseguimento da aplicação da escala, os itens de número 6 e 11 não foram 

compreendidos por causa da palavra “benefícios”, sendo modificada, após avaliação, para 

“vantagens”.  No item oito (“Eu me preocupo quando ganho peso excessivo entre as 

diálises”), o termo “excessivo” não foi compreendido por um dos pacientes e foi 

modificado para “demais”. Nos itens 1 e 25, a palavra “encaixa” foi, também, modificada 

para “encaixa/ ajusta”. O item 14 (“eu me sinto melhor quando mantenho a dieta 

prescrita”) não foi bem compreendido, sendo questionado. Foi argumentado o seguinte: 

“quer dizer que a nutricionista escreve pra gente?” Sendo assim, o termo “prescrita” foi 

substituído por “indicada”.   

 Com relação às alternativas de resposta (1. Strongly Agree, 2. Agree, 3. Uncertain, 

4. Disagree, 5. Strongly Disagree) foram traduzidas e retraduzidas, com percentual de 

concordância de 100% entre os especialistas, resultando em concordo totalmente, 

concordo, indeciso, discordo, discordo totalmente, respectivamente.  



 

 

78 
  

 Essa fase permitiu desenvolver a versão final no Português brasileiro, da escala 

“The Renal Adherence Attitudes Questionnaire” (RAAQ). A sigla original dessa escala 

será mantida (Anexo VI). 

 Escala RABQ: A tabela 4 apresenta os dados das etapas 1 a 4, referente ao 

processo de adaptação transcultural da escala RABQ. A primeira coluna apresenta os itens 

da escala original em inglês. Em seguida, nas colunas 2 e 3, são apresentadas as duas 

traduções (T1 e T2) e suas respectivas retraduções (R1 e R2).   Na quarta e quinta colunas, 

são apresentadas as avaliações realizadas pela Comissão de Especialistas, resultando na 

primeira versão da escala em português brasileiro (sexta coluna). Na coluna seguinte 

(sétima), após avaliação dos itens da escala pelos profissionais de saúde da clínica, estão 

algumas modificações realizadas pela Comissão de Especialistas. A proposta da versão 

final da escala RABQ é apresentada, na última coluna, após a realização do Estudo Piloto. 

Algumas considerações referentes às modificações realizadas nesse processo estão 

descritas, a seguir. 
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Tabela 4. Resultados do processo de  Adaptação Transcultural da escala RABQ 

 

 

Original  

em Inglês 

 

Tradução e Retraduções 

 

 

Avaliação pela Comissão de Especialistas 

Tradução 

(ingl. port.) 

Re-tradução 

(port. ingl.) 

Avaliação - A1 

(0% a 100%) 

concordância 

Avaliação – A2 

IN,PA,MA,CA 

Primeira  

Versão em 

Português  

 

Segunda 

versão após 

avaliação 

Profissionais 

de Saúde 

Versão final 

após Estudo 

Piloto 

1.  I listen to 

the advice 

of my 

dietician 

T1 - Eu escuto as 

recomendações 

do meu 

nutricionista. 

T1- I listen to the 

recommendations 

of my nutritionist. 

95 97 80 272 

          90,66 
 

PA PA PA 
 

T2- Eu ouço os 

conselhos da 

minha 

nutricionista 

 

 

 

1. Eu escuto os 

conselhos da 

minha 

nutricionista 

 

 

 

1. Eu escuto os 

conselhos da 

minha 

nutricionista 

 T2- Eu ouço os 

conselhos da 

minha 

nutricionista. 

 

T2- I listen to the 

advice of my 

nutritionist. 

100 100 99 290 

           96,66 
 

IN IN IN 
 

2.  I have 

difficulty 

restricting 

my intake of  

beer/wine. 

 T1. Eu tenho 

dificuldades de 

limitar meu 

consumo de 

cerveja/vinho. 

T1- I have 

difficulty to limit 

my consumption of 

beer/wine. 

95 100 100 295 

           98,33 
 

PA IN IN 
 

T1. Eu tenho 

dificuldades de 

limitar meu 

consumo de 

cerveja/vinho. 

2. Eu tenho 

dificuldades de 

limitar meu 

consumo de 

bebidas 

alcoólicas. 

2. Eu tenho 

dificuldades de 

controlar meu 

consumo de 

bebidas 

alcoólicas. 

 
T2- Tenho 

dificuldade em 

reduzir a ingestão 

de cerveja/vinho. 

T2-I have problems 

cutting down on 

my intake of 

beer/wine. 

90 100 80 270 

            90 

 

 

 

PA IN PA 

 

 

                  Continua 
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Continuação da Tabela 4 

 

 

Original  

em Inglês 

 

Tradução e Retraduções 

 

 

Avaliação pela Comissão de Especialistas 

Tradução 

(ingl. port.) 

Re-tradução 

(port. ingl.) 

Avaliação - A1 

(0% a 100%) 

concordância 

Avaliação – A2 

IN,PA,MA,CA 

Primeira  

Versão em 

Português  

 

Segunda versão 

após avaliação 

Profissionais de 

Saúde 

Versão final após 

Estudo Piloto 

 

3.  There are 

times when I 

cannot resist 

forbidden 

foods. 

T1- Tem vezes 

que não consigo 

resistir a 

comidas 

proibidas. 

T1- There are 

times that I 

am not able to 

resist the 

prohibited 

foods. 

90 100 95 285 

           95 
 

PA IN PA 
 

T1- Tem vezes 

que não consigo 

resistir a comidas 

proibidas. 

 

3. As vezes que 

não consigo 

resistir a 

comidas 

proibidas. 

3. As vezes que 

não consigo 

resistir a comidas 

proibidas. 

T2- Há 

momentos em 

que não consigo 

resistir a 

alimentos 

proibidos. 

T2-There are 

moments 

when I cannot 

resist food I 

am not 

allowed. 

85 95 90 270 

           90 
 

PA PA PA 
 

 

4. I bargain 

over food. 

 

T1-  Eu negocio 

sobre alimentos. 

T1- I bargain 

over foods. 
100 100 100 300 

           100 
 

IN IN IN 
 

Redação  

Intermediária: 

 

Eu negocio minha 

dieta de 

alimentos. 

4. Eu negocio 

minha dieta de 

alimentos. 

4.   Eu negocio 

(troco/barganho) 

minha dieta de 

alimentos. 

T2- Eu 

barganho sobre 

alimentos. 

T2-I negotiate 

over my food. 
95 100 70 265 

           88,33 
 

PA IN MA 
 

                 Continua 
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Continuação da Tabela 4 

 

 

Original  

em Inglês 

 

Tradução e Retraduções 

 

 

Avaliação pela Comissão de Especialistas 

Tradução 

(ingl. port.) 

Re-tradução 

(port. ingl.) 

Avaliação - A1 

(0% a 100%) 

concordância 

Avaliação – A2 

IN,PA,MA,CA 

Primeira  

Versão em 

Português  

 

Segunda versão 

após avaliação 

Profissionais de 

Saúde 

Versão final 

após Estudo 

Piloto 

 

5. Breaking my 

diet makes no 

difference to  

my health. 

T1- Não seguir 

minha dieta não 

afeta a minha 

saúde. 

T1- Not 

keeping my 

diet does not 

affect my 

health. 

95 97 90 282 

           94 
 

PA PA PA 
 

T2- Quebrar 

minha dieta não 

faz diferença para 

minha saúde. 

 

5. Quebrar 

minha dieta não 

faz diferença 

para minha 

saúde. 

 

5. Quebrar 

minha dieta não 

faz diferença 

para minha 

saúde. 

 
T2- Quebrar 

minha dieta não 

faz diferença 

para minha 

saúde. 

T2-Breaking 

my diet does 

not change 

my health. 

100 100 100 300 

           100 
 

IN IN IN 
 

 

6.  I do not 

care what I eat 

when I am   

feeling upset 

T1- Eu não me 

importo com o 

que eu como 

quando estou 

chateado. 

T1- I don’t 

care about 

what I eat 

when I am 

annoyed. 

100 95 90 285 

           95 
 

IN PA PA 
 

T2- Não me 

importo com o 

que como quando 

estou me sentindo 

chateado. 

6. Não me 

importo com o 

que como 

quando estou 

me sentindo 

chateado. 

 

 6. Não me 

importo com o 

que como 

quando estou me 

sentindo 

chateado. 

 T2- Não me 

importo com o 

que como 

quando estou 

me sentindo 

chateado. 

T2-I do not 

pay attention 

to what I eat 

when I am 

feeling upset. 

100 97 100 297 

           99 
 

 

 

IN PA IN 

Continua 
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Continuação da Tabela 4 

 

 

Original  

em Inglês 

 

Tradução e Retraduções 

 

 

Avaliação pela Comissão de Especialistas 

Tradução 

(ingl. port.) 

Re-tradução 

(port. ingl.) 

Avaliação - A1 

(0%  a  100%) 

concordância 

Avaliação – A2 

IN,PA,MA,CA 

Primeira  

Versão em 

Português  

 

Segunda 

versão após 

avaliação 

Profissionais 

de Saúde 

Versão final 

após Estudo 

Piloto 

 

7.  I drink 

as much 

fluid today 

as I ever 

did. 

T1- Eu bebo tanto 

liquido atualmente 

como sempre fiz. 

T1- I drink as 

much liquid now 

as I always did. 

90 100 100 290 

           96,66 
 

PA IN IN 
 

T1- Eu bebo 

tanto liquido 

atualmente 

como sempre 

fiz. 

7. Eu bebo 

tanto liquido 

atualmente 

como sempre 

fiz. 

7.  Eu bebo 

tanto liquido 

atualmente 

como sempre 

fiz. T2- Bebo tanto 

fluido hoje quanto 

nunca bebi antes. 

T2-I drink a lot 

more fluids now 

than I ever did 

before. 

70 60 50 180 

           60 
 

MA MA CA 
 

 

8.  My 

family help 

me keep to 

my diet 

T1- Minha família 

me ajuda a manter a 

minha dieta. 

T1- My family 

helps me to keep 

my diet. 

100 100 100 300 

           100 
 

IN IN IN 
 

T1- Minha 

família me 

ajuda a manter 

a minha dieta. 

 

8. Minha 

família me 

ajuda a manter 

a minha dieta. 

 

 8. Minha 

família me 

ajuda a 

manter a 

minha dieta. 

 

T2- Minha família 

ajuda-me a manter a 

dieta 

T2-My family 

helps me maintain 

my diet. 

100 100 90 290 

           96,66 
 

 

IN IN PA 

 

9.  I do not 

keep to my 

diet when 

eating in  

restaurants. 

T1- Eu não 

mantenho a minha 

dieta quando como 

em restaurantes. 

T1- I do not keep 

my diet when I eat 

in restaurants. 

95 95 95 285 

           95 
 

PA PA PA 
 

Consenso:  

T2- Não faço 

minha dieta 

quando vou a 

restaurantes. 

9. Não faço 

minha dieta 

quando como 

fora. 

9. Não faço 

minha dieta 

quando como 

fora. 

T2- Não faco minha 

dieta quando vou a 

restaurantes. 

T2-I do not follow 

my diet when I go 

to restaurants. 

95 100 90 285 

           95 
 

PA IN PA 
 

Continua 
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Continuação da Tabela 4 

 

 

Original em 

Inglês 

 

Tradução e Retraduções 

 

 

Avaliação pela Comissão de Especialistas 

Tradução 

(ingl. port.) 

Re-tradução 

(port. ingl.) 

Avaliação - A1 

(0% a  100%) 

concordância 

Avaliação – A2 

IN,PA,MA,CA 

Primeira  

Versão em 

Português  

 

Segunda versão 

após avaliação 

Profissionais de 

Saúde 

Versão final 

após Estudo 

Piloto 

 

10.  I drink 

more than the 

recommended     

fluid 

allowance 

when I am 

upset. 

T1 – Eu bebo mais 

do que a 

quantidade 

recomendada de 

líquidos quando 

estou chateado. 

T1- I drink more 

than the 

recommended 

amount of liquids 

when I am annoyed. 

95 100 90 285 

            95 
 

PA IN PA 
 

Redação  

Intermediária 

 

Eu bebo mais 

líquido  

Do que o 

recomendado 

quando estou 

chateado.  

10. Eu bebo mais 

líquido do que o 

recomendado 

quando estou 

chateado. 

 

 

10. Eu bebo 

mais líquido 

do que o 

recomendado 

quando estou 

chateado. 

 

T2- Quando estou 

chateado, bebo 

mais líquidos do 

que o 

recomendado. 

 

T2-When I am 

feeling upset I drink 

more liquids than is 

recommended. 

95 100 100 295 

            98,33 
 

PA IN IN 
 

11. I avoid 

foods with a 

high salt 

content. 

T1- Eu evito 

comer alimentos 

com muito sal. 

T1- I avoid eating 

foods with a lot of 

salt. 

100 100 100 300 

            100 
 

IN IN IN 
 

T1- Eu evito 

comer 

alimentos com 

muito sal. 

11. Eu evito 

comer alimentos 

com muito sal 

 11. Eu evito 

comer 

alimentos 

com muito 

sal 
T2- Evito 

alimentos com alto 

teor de sal. 

T2-I avoid food 

with high salt 

content. 

100 100 95 295 

           98,33 
 

IN IN PA 
 

Continua 
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Continuação da Tabela 4 

 

 

Original em 

Inglês 

 

Tradução e Retraduções 

 

Avaliação pela Comissão de Especialistas 

Tradução 

(ingl. port.) 

Re-tradução 

(port. ingl.) 

Avaliação - A1 

(0% a 100%) 

concordância 

Avaliação – A2 

IN,PA,MA,CA 

Primeira  

Versão em 

Português  

 

Segunda versão 

após avaliação 

Profissionais de 

Saúde 

Versão final 

após Estudo 

Piloto 

12. I am 

careful to 

keep to the 

prescribed  

fluid 

allowance 

T1- Eu tomo cuidado 

para manter a 

quantidade de líquidos 

prescrita. 

T1- I am careful to 

follow the 

prescribed amount 

of liquids. 

95 100 90 285 

           95 

 

 

PA IN PA 
 

T1- Eu tomo 

cuidado em 

manter a 

quantidade de 

líquidos 

prescrita. 

 

12. Eu tomo 

cuidado em 

manter a 

quantidade de 

líquidos 

indicada. 

 

12. Eu tomo 

cuidado em 

manter a 

quantidade de 

líquidos 

indicada. T2- Tenho muito 

cuidado para manter a 

quantidade de líquidos 

prescrita. 

T2- I am very 

careful to maintain 

the amount of liquid 

intake prescribed. 

90 97 85 272 

           90,66 
 

PA PA PA 
 

 

13. I drink at 

least 5-6 

mugs of fluid 

daily. 

T1- Eu bebo pelo 

menos 5-6 canecas de 

líquidos diárias. 

T1- I drink at least 

5-6 mugs of liquids 

daily. 

95 100 90 285 

           95 
 

PA IN PA 
 

T2- Bebo pelo 

menos 5-6 

copos de 

líquido diários 

13. Bebo pelo 

menos 5-6 copos 

de líquido 

diários 

13. Bebo pelo 

menos 5-6 

copos de 

líquido por 

dia  T2- Bebo pelo menos 

5-6 copos de líquido 

diários. 

T2- I drink at least 

5-6 glasses of liquid 

each day. 

95 100 95 290 

           96,66 
 

PA IN PA 
 

 

14. I am 

sometimes 

preoccupied 

with food  

which I am 

not supposed 

to eat. 

T1- Algumas vezes eu 

fico preocupado com os 

alimentos que eu não 

devo comer. 

T1- Sometimes I 

am concerned 

about the foods that 

I should not eat. 

85 100 95 280 

           93,33 
 

PA IN PA 
 

Redação  

Intermediária 

Às vezes fico 

preocupado 

com alimentos 

que não devo 

comer. 

14. Às vezes fico 

preocupado com 

alimentos que 

não devo comer. 

14. Às vezes 

fico 

preocupado 

com 

alimentos que 

não devo 

comer. 

T2- Às vezes fico 

preocupado com a 

comida que não devo 

comer. 

T2- I sometimes 

worry about the 

food I must not eat. 

80 100 90 270 

           90 
 

PA IN PA 
 

Continua 
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Continuação da Tabela 4 

 

 

Original em 

Inglês 

 

Tradução e Retraduções 

 

Avaliação pela Comissão de Especialistas 

Tradução 

(ingl. port.) 

Re-tradução 

(port. ingl.) 

Avaliação - A1 

(0% a 100%) 

concordância 

Avaliação – A2 

IN,PA,MA,CA 

Primeira  

Versão em 

Português  

 

Segunda versão 

após avaliação 

Profissionais de 

Saúde 

Versão final 

após Estudo 

Piloto 

 

15. I take 

my 

medication 

as 

prescribed. 

T1-. Eu tomo 

minha medicação 

da forma prescrita. 

T1- I take my 

medication as 

prescribed. 

100 100 100 300 

           100 
 

IN IN IN 
 

T1-. Eu tomo 

minha 

medicação da 

forma prescrita. 

 

15. Eu tomo 

minha medicação 

da forma prescrita 

15. Eu tomo 

minha 

medicação da 

forma indicada 
T2- Tomo a minha 

medicação 

conforme 

prescrita. 

T2-I take my 

medication as 

prescribed. 

100 100 100 300 

           100 
 

IN IN IN 
 

 

 

16. I am 

careful to 

weigh food 

before 

eating  it. 

 

T1-. Eu peso 

cuidadosamente os 

alimentos antes de 

comê-los. 

I carefully weigh 

foods before 

eating them. 

99 100 95 294 

          98 
 

PA IN PA 
 

T1-. Eu peso 

cuidadosamente 

os alimentos 

antes de comê-

los. 

16. Eu avalio 

cuidadosamente a 

quantidade de 

alimentos antes 

de comê-los. 

16. Eu avalio 

cuidadosamente 

a quantidade de 

alimentos antes 

de comê-los 
T2- Tomo muito 

cuidado em pesar 

alimentos antes de 

comê-los 

T2-I am very 

careful about 

weighing food 

before eating it. 

99 100 90 289 

           96,33 
 

PA IN PA 
 

 

17. It is 

difficult for 

me to 

restrict fluid  

during the 

summer. 

T1- É difícil 

limitar líquidos 

durante o verão. 

T1- It is difficult to 

restrict liquids 

during the summer.  

95 97 100 292 

           97,33 
 

PA PA IN 
 

T2 - É difícil 

para mim 

restringir 

liquido durante 

o verão. 

17. É difícil para 

mim restringir 

liquido durante o 

verão. 

17. É difícil 

para mim 

controlar 

liquido durante 

o verão. 
T2 - É difícil 

para mim 

restringir liquido 

durante o verão. 

T2-It is difficult for 

me to restrict liquid 

intake during the 

summer. 

99 100 100 299 

           99,66 
 

PA IN IN 
 

Continua 
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Continuação da Tabela 4 

 

 

Original em 

Inglês 

 

Tradução e Retraduções 

 

Avaliação pela Comissão de Especialistas 

Tradução 

(ingl. port.) 

Re-tradução 

(port. ingl.) 

Avaliação - A1 

(0% a 100%) 

concordância 

Avaliação – A2 

IN,PA,MA,CA 

Primeira  

Versão em 

Português  

 

Segunda versão 

após avaliação 

Profissionais de 

Saúde 

Versão final 

após Estudo 

Piloto 

18. I weigh 

myself 

regularly. 

T1- Eu me peso 

regularmente. 

T1- I weigh myself 

regularly. 
100 100 100 300 

           100 
 

IN IN IN 
 

Consenso  

 Eu me peso 

regularmente. 

18. Eu me peso 

regularmente. 

18. Eu me 

peso 

regularmente. 

T2- Eu me peso 

regularmente. 

T2-I weigh myself 

regularly. 
100 100 100 300 

           100 
 

IN IN IN 
 

19. I get away 

with drinking 

more than the  

recommended 

amount of 

fluid 

T1- Eu consigo 

sair impune de 

beber mais do 

que a quantidade 

recomendada de 

líquidos. 

 

T1- I am able to go 

unpunished from 

drinking more than 

the recommended 

quantity of liquids. 

90 70 80 240 

            80 
 

PA MA PA 
 

Eu consigo 

beber mais 

do que a 

quantidade 

recomendada 

de líquidos 

 

19. Eu consigo 

beber mais do 

que a quantidade 

recomendada de 

líquidos 

 

19. Eu 

consigo beber 

mais do que a 

quantidade 

recomendada 

de líquidos 

 

T2- Evito beber 

mais líquido do 

que a quantidade 

recomendada. 

T2-I avoid drinking 

more liquid than 

the amount 

recommended. 

100 100 100 300 

           100 
 

CA CA CA 
 

Continua 
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Continuação da Tabela 4 

 

 

Original em 

Inglês 

 

Tradução e Retraduções 

 

 

Avaliação pela Comissão de Especialistas 

Tradução 

(ingl. port.) 

Re-tradução 

(port. ingl.) 

Avaliação - A1 

(0% a 100%) 

concordância 

Avaliação – A2 

IN,PA,MA,CA 

Primeira  

Versão em 

Português  

 

Segunda versão 

após avaliação 

Profissionais de 

Saúde 

Versão final 

após Estudo 

Piloto 

20. I decide 

what I eat, 

even if it 

goes  against 

the advice of 

the dietician. 

 

 

T1- Eu decido o 

que como, mesmo 

que vá contra a 

recomendação do 

nutricionista. 

T1- I decide what I 

eat, even if it is 

against the 

nutritionist´s 

recommendation. 

99 100 100 299 

           99,66 
 

PA IN IN 
 

T2- Eu decido 

o que comer, 

mesmo que 

seja contra o 

conselho da 

nutricionista. 

 

20. Eu decido o 

que comer, 

mesmo que seja 

contra o 

conselho da 

nutricionista. 

 20. Eu 

decido o que 

comer, 

mesmo que 

seja contra o 

conselho da 

nutricionista. T2- Eu decido o 

que comer, 

mesmo que seja 

contra o conselho 

da nutricionista. 

T2-I decide on what 

to eat, even if it is 

against the 

nutritionist’s advice. 

99 100 100 299 

           99,66 
 

PA IN IN 
 

 

21. I use salt 

at mealtimes. 

T1- Eu uso sal nas 

refeições. 

T1- I use salt with 

meals. 
99 100 100 299 

           99,66 
 

PA IN IN 
 

Redação  

Intermediária: 

Eu uso sal na 

hora das 

refeições. 

21. Eu uso sal 

na hora das 

refeições. 

21. Eu uso 

sal na hora 

das refeições. 

T2- Uso sal às 

refeições. 

T2-I use salt in my 

meals. 
99 100 100 299 

           99,66 
 

PA IN IN 
 

Continua 
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Continuação da Tabela 4 

 

 

Original em 

Inglês 

Tradução e Retraduções Avaliação pela Comissão de Especialistas 

Tradução 

(ingl. port.) 

Re-tradução 

(port. ingl.) 

Avaliação - A1 

(0% a 100%) 

concordância 

Avaliação – A2 

IN,PA,MA,CA 

Primeira  

Versão em 

Português  

 

Segunda versão 

após avaliação 

Profissionais de 

Saúde 

Versão final 

após Estudo 

Piloto 

 

22. Overall, I 

restrict my 

potassium 

intake 

 

 

 

 

T1- De uma 

forma geral, eu 

limito o meu 

consumo de 

potássio. 

 

T1- In a general 

sense, I limit my 

consumption of 

potassium. 

95 100 90 285 

           95 
 

PA IN PA 
 

Redação  

Intermediária 

Em geral eu 

limito meu 

consume de 

potássio 

Em geral eu 

limito meu 

consume de 

potássio 

Em geral eu 

controlo meu 

consumo de 

alimentos 

que tem 

potássio 

 

 

 

 

 

 

   

23. Overall, I 

restrict my 

salt intake 

 

T2- No geral, 

restrinjo minha 

ingestão de 

potássio. 

 

T2-In general, I 

restrict my 

potassium intake. 

95 100 100 295 

           98,33 
 

PA IN IN 

           IN 
 

Redação  

Intermediária: 

Em geral eu 

limito meu 

consumo de sal. 

  

23. Em geral eu 

limito meu 

consumo de sal. 

 

23. Em geral 

eu controlo 

meu 

consumo de 

sal. 

 T1- De uma 

forma geral, eu 

limito o consumo 

de sal. 

 

T1- In a general 

sense, I restrict the 

consumption of 

salt. 

95 97 90 282 

           94 
 

PA PA PA 

          PA 
 

Continua 

 

 

 



 

 

  

8
9
 

 

Continuação da Tabela 4 

 

 

Original em 

Inglês 

 

Tradução e Retraduções 

 

 

Avaliação pela Comissão de Especialistas 

Tradução 

(ingl. port.) 

Re-tradução 

(port. ingl.) 

Avaliação - A1 

(0% a 100%) 

concordância 

Avaliação – A2 

IN,PA,MA,CA 

Primeira  

Versão em 

Português  

 

Segunda 

versão após 

avaliação 

Profissionais de 

Saúde 

Versão final 

após Estudo 

Piloto 

24. Overall, I 

take my 

medication. 

T2- No geral, 

restrinjo minha 

ingestão de sal. 

T2-In general, I 

restrict my salt 

intake. 

99 100 100 299 

           99,66 
 

PA IN IN 

           IN 
 

Redação  

Intermediária: 

Eu geral eu 

tomo minha 

medicação. 

24. Eu geral eu 

tomo minha 

medicação. 

24. Eu geral 

eu tomo 

minha 

medicação. 

 T2- No geral, 

tomo minha 

medicação. 

T2-  In general, I 

take my medication 
99 100 100 299 

           99,66 
 

PA IN IN 
 

   

25. Overall, I 

keep to the 

recommended  

fluid intake 

T1- De uma 

forma geral, eu 

mantenho a 

ingestão 

recomendada de 

líquidos. 

T1- In a general 

sense, I keep to the 

recommended 

intake of liquids. 

99 100 100 299 

           99,66 
 

PA IN IN 
 

Consenso: 

Em geral eu 

sigo a 

ingestão 

recomendada 

de líquidos. 

25. Em geral eu 

sigo a ingestão 

recomendada de 

líquidos. 

25. Em geral 

eu sigo as 

recomendações 

de líquidos. 

T2- No geral, 

mantenho a 

recomendação 

sobre ingestão de 

líquidos 

T2- In general, I 

follow the 

recommendation 

about liquid intake. 

99 100 100 299 

           99,66 
 

PA IN IN 
 

**A1 - avaliação/apreciação em termos do percentual de concordância do significado referencial ***A2 - avaliação/apreciação do significado 

geral segundo as categorias: IN - Inalterado; PA – Pouco alterado; MA - Muito alterado; CA - Completamente alterado.
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 Na análise das traduções e retraduções, a maioria dos itens dessa escala (88%) 

obteve avaliações semelhantes ou idênticas pela Comissão de Especialistas.  A 

maioria dos itens foi considerada pouco alterada (PA) ou inalterada (IN), com média 

do percentual de concordância acima de 90%, sendo que dois itens (15 e 18) tiveram 

classificação  idênticas, com 100%  de concordância. O restante dos itens (12%), ou 

seja, itens 4, 7 e 19, não obteve boa classificação em seu significado geral, sendo 

considerado como pouco alterado (PA), muito alterado (MA) e completamente 

alterado (CA). Pode-se perceber que os itens 4 e 7 tiveram traduções distintas para o 

português, sendo que T1 foi mais bem avaliado no seu significado geral. No item sete, 

T2 recebeu conceito MA e CA.  As traduções (T1 e T2) do item 19 não tiveram bom 

êxito, resultando, assim, em média de concordância situada abaixo de 80%, refletindo, 

diretamente, no seu significado geral.  Os itens 10, 14, 22, 23, 24 obtiveram um 

consenso intermediário entre os avaliadores, o que resultou em uma forma mais 

simplificada na elaboração de cada um. Ao final, obteve-se uma primeira versão da 

escala em português, com um nível de ajustamento, considerado adequado, acima de 

90%.  Após essa etapa, de acordo com os critérios para a adaptação transcultural, esta 

primeira versão seguiu para análise dos profissionais de saúde da clínica. 

 Algumas modificações consideradas significativas, na escala RABQ (Tabela 

4), foram sugeridas pelos profissionais de saúde. No item 1, a frase “ouço os 

conselhos da minha nutricionista” foi alterada para “escuto os conselhos da minha 

nutricionista”. No item 2, o termo “cerveja/vinho” foi modificado para “bebida 

alcoólica”. Com relação ao item 9 (“não faço minha dieta quando vou a 

restaurantes”), foi argumentado que, dificilmente, essa atividade faz parte da vida dos 

pacientes. Diante disso, foi sugerido que a frase fosse modificada para “não faço 

minha dieta quando como fora de casa”.  No item 16 (“eu peso cuidadosamente os 

alimentos antes de comê-los”), foi sugerida uma modificação com a seguinte frase: 

“eu avalio cuidadosamente a quantidade de alimentos antes de comê-los”, já que, 

segundo argumentado, o comportamento de “pesar alimentos”, também, não faz 

parte da vida diária do paciente. As sugestões desses profissionais foram apreciadas 

pela Comissão de Especialistas, resultando em modificações consideradas pertinentes 

na redação dos itens da escala.  Foi gerada, assim, uma segunda versão da escala que 

levou em consideração tanto as traduções e retraduções quanto as sugestões dos 

profissionais de saúde.   
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 A segunda versão da escala foi aplicada em uma amostra de pacientes, visando 

a avaliar a compreensão dos itens. As dificuldades encontradas, nessa etapa, foram 

levadas para a Comissão de Especialistas que as avaliou e realizou modificações na 

escala, para que ela se tornasse mais compreensível para a população-alvo.  As 

questões 18 (“eu me peso regularmente”) e 21 (“eu uso sal na hora das refeições”) 

foram questionadas por 38% e 33% dos pacientes, respectivamente. A dúvida 

apresentada por eles, no item 18, teve relação com o fato de que eles são sempre 

avaliados em seu peso nos dias que realizam hemodiálise e a maioria não tem o 

comportamento de averiguar o peso fora da clínica. No item 21, a dúvida da maioria 

dos pacientes foi se o uso do sal era na hora do preparo dos alimentos ou no momento 

das refeições. No item 4 (“eu negocio minha dieta de alimentos”), houve dificuldade 

apresentada por 33% dos entrevistados. Diante disso, a palavra “negocio” foi 

mantida, mas foi acrescida, pela Comissão de Especialistas, das palavras 

“troco/barganho”, para melhor entendimento. No item 17, houve pouco 

entendimento, por um paciente, da palavra “limitar”, que foi modificada, também, 

pela Comissão de Especialistas, para a palavra “controlar”.  Esta alteração foi feita, 

também, nos itens 2, 22 e 23 com o objetivo de apresentar menores dificuldades. 

 A expressão“líquidos diários”, incluída no item 13, foi questionada, 

resultando na substituição, pela Comissão de Especialistas, por “líquidos por dia”.  

No item 22 (“Em geral eu controlo meu consumo de potássio”), um paciente 

entendeu que este controle fosse através de seus exames (“meu potássio nunca foi 

alto, só o fósforo”).  Na verdade, este controle é anterior aos exames, realizados 

através da restrição dos alimentos que contêm potássio. Sendo assim, a Comissão de 

Especialistas modificou esse item para “em geral, eu controlo meu consumo de 

alimentos que têm potássio”.       

 Nos itens 12 e 15, a palavra “prescrita”, também, apresentou dúvidas, tendo 

sido modificada para a palavra “indicada”, que foi bem compreendida, 

posteriormente, em outra aplicação. No item 25, a palavra “ingestão” foi retirada pela 

sua difícil compreensão, resultando na frase: “Eu sigo as recomendações de 

líquidos”.   

 Com relação às alternativas de resposta (1. Never, 2. Rarely, 3. Sometimes, 4. 

Often, 5. Always), estas foram traduzidas e retraduzidas, com alto nível de 

concordância entre os especialistas, resultando nos termos em português: nunca, 

raramente, às vezes, frequentemente e sempre, respectivamente. Essa fase permitiu 
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desenvolver a versão final, no Português brasileiro, da escala “The Renal Adherence 

Behaviour Questionnaire” (RABQ). A sigla original dessa escala, também, será 

mantida (Anexo VII).  
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DISCUSSÃO 

 

 Este estudo permitiu realizar a adaptação transcultural para o Brasil de dois 

instrumentos de medida de aderência (RAAQ e RABQ) ao tratamento em 

hemodiálise, originalmente, desenvolvidos para o contexto Irlandês, que abrangem as 

várias dimensões da aderência.  A adoção da premissa, proposta pela WHO (2003), de 

que os instrumentos de avaliação da aderência devem incluir escalas de medida de 

autorrelato, além de medidas objetivas, evidenciou a necessidade da adaptação dessas 

duas escalas para o contexto brasileiro, tendo em vista que, no Brasil, não existem 

escalas desse tipo para o tratamento em hemodiálise.  

 A população estudada, nesta pesquisa, apresentou características 

sociodemográficas e clínicas que se assemelham às das amostras dos estudos de 

validação das escalas originais (Rushe e MacGee, 1998), bem como da população em 

HD do contexto brasileiro. Trata-se de uma população homogênea, na sexta década e 

que tinha como principal etiologia da DRC a hipertensão arterial e glomerulonefrite 

crônica (Censo, 2011). Os pacientes entrevistados possuíam diferentes níveis de 

escolaridade sendo um fator fundamental para a generalização destes resultados para a 

população-alvo de pacientes no contexto brasileiro. Destaca-se, assim, a fundamental 

importância desses dois instrumentos de medida terem sidos submetidos às diretrizes 

propostas na literatura para o processo de adaptação transcultural. O procedimento de 

adaptação cultural adotado visa a garantir sua aplicabilidade na população-alvo e sua 

comparabilidade com estudos realizados em outras culturas.  

 O processo da adaptação transcultural das escalas RAAQ e RABQ priorizou a 

ênfase na equivalência semântica das escalas e não apenas uma simples tradução 

literal dos termos.  Torna-se relevante ressaltar que a análise, mais minuciosa dos 

itens, com o objetivo de examinar as discordâncias das palavras e expressões, só foi 

possível mediante as traduções e retraduções (T1e T2, R1 e R2), realizadas por dois 

tradutores e dois retradutores independentes, permitindo, assim, a detecção de erros e 

interpretações divergentes de itens ambíguos. O fato dos retradutores não 

conhecerem, a priori, a intenção das escalas originais e não estarem cientes dos 

conceitos subjacentes ao material possibilitou melhor qualidade nas retraduções.     

 A comparação e a discussão das versões, realizadas pela Comissão de 

Especialistas, obteve um índice, considerado significativo de concordância da 

equivalência literal entre os termos (sentido denotativo) das traduções e retraduções. 
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Esse resultado presume que houve correspondência entre as palavras, termos e ideias 

dos itens das escalas originais e suas respectivas traduções. A participação dos 

especialistas, também, foi essencial na apreciação da versão produzida, com o 

objetivo de avaliar seu impacto cultural (sentido conotativo), propondo correções e 

sugerindo mudanças. Essa apreciação, a qual ultrapassa a equivalência literal dos 

termos, captou os aspectos mais sutis de equivalência dos conceitos produzidos de 

uma cultura à outra.  

 O Estudo Piloto colaborou, fundamentalmente, para aprimorar e adaptar os 

itens das duas escalas, resultando em termos mais simples e de fácil compreensão 

para a população-alvo. Após avaliação, não houve necessidade de gerar novos itens e 

não foi preciso alterar as alternativas de respostas,  considerando que os itens das duas 

escalas foram de fácil compreensão para os pacientes. As duas escalas (RAAQ e 

RABQ) adaptadas mantiveram os conceitos e as dimensões dos instrumentos 

originais. Vale ressaltar que a adoção da Técnica de Sondagem (“ProbeTechnique”), 

na aplicação das escalas, foi essencial para evidenciar dúvidas e captar as sugestões 

dadas pelos respondentes, sendo que os itens, em sua maioria, foram bem 

compreendidos. Esse fato possibilita a aplicação dos instrumentos em pessoas da 

população-alvo, que possuem diferentes níveis educacionais. Essa fase de aplicação 

das escalas nos pacientes propiciou o ajustamento dos itens, pela Comissão de 

Especialistas, permitindo maior entendimento, aceitabilidade, compreensão e impacto 

na população-alvo.  

 É interessante ressaltar que o Estudo Piloto possibilitou, também, verificar os 

aspectos relacionados à equivalência operacional proposta por Reichenheim e Moraes 

(2007), quanto ao modo de utilização e aplicação dos dois instrumentos de medida. 

Considerando-se que o cenário de administração foi no contexto clínico de HD, a 

Comissão de Especialista sugeriu, para melhor comodidade do paciente, que o modo 

de aplicação das escalas fosse realizado em entrevista face a face ao invés do 

autopreenchimento. Ressalta-se que esta sugestão se deve a dois motivos: 1) o fato de 

o paciente estar ligado, interruptamente, a uma máquina de HD e 2) este tipo de forma 

de aplicação se aplica a amostras de pessoas de qualquer nível socioeconômico. Nesse 

contexto de HD, o entrevistador deveria ler as perguntas para os pacientes e anotar 

suas respostas.  A Comissão sugeriu, também, que as alternativas de resposta fossem 

escritas, em um cartão, para que pudessem ser apresentadas ao paciente. Como 

resultado, à luz dessa análise, foi possível o alcance das equivalências conceitual, 
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experiencial e de conteúdo dos dois instrumentos de medida de aderência em HD e as 

versões finais para o contexto brasileiro.  

 Outros estudos de adaptação transcultural para o português brasileiro, 

seguiram os procedimentos metodológicos propostos por Guillemin et al., (1993); 

Beaton (2000) e Reichenheim e Moraes (2007). Destacam-se os estudos de Matta 

(2010) que teve como objetivo adaptar para o Brasil uma medida para avaliar a 

aderência de pacientes ao tratamento anti-hipertensivo e antidiabético; Michels et al 

(2010) realizaram a adaptação transcultural para o Brasil do Summary of Diabetes 

Self-Care Activities Questionnaire (SDSCA), desenvolvido para avaliar a aderência às 

atividades de autocuidado do paciente diabético. D´Almeida (2011) realizou a 

adaptação do Dietary Sodium Restriction Questionnaire (DSRQ), com o objetivo de 

identificar a aderência à restrição dietética de sódio para pacientes com Insuficiência 

Cardíaca e os estudos de Lessa (2012), cujo objetivo foi realizar a adaptação e a 

validação do Adherence Determinants Questionnaire com a finalidade de analisar a 

aderência ao tratamento do câncer de mama e de colo de útero.  Outro estudo de 

adaptação transcultural, para o contexto brasileiro, foi o de Costa (2012) com o 

objetivo de avaliar, mediante o instrumento de medida BBQ (Beliefs and Behaviour 

Questionnaire), a não aderência das mães/cuidadores ao tratamento de seus filhos à 

doença crônica. Torna-se relevante destacar que esses estudos utilizaram método 

semelhante ao utilizado nessa adaptação e seguiram, também, os procedimentos 

recomendados, construindo, assim, escalas adaptadas ao contexto brasileiro que 

apresentam equivalência semântica com a escala original e podem ser úteis ao 

contexto da clínica e da pesquisa. 

 Como uma limitação desse estudo, aponta-se o fato das duas escalas RAAQ e 

RABQ não comtemplarem a assiduidade do paciente às sessões de hemodiálise, 

aspecto considerado parte da aderência ao tratamento. Entretanto, este aspecto pode 

ser avaliado por meio de um questionário complementar, na avaliação dos 

pacientes.   .       
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CONCLUSÃO 

 

 As versões brasileiras das escalas RABQ e RAAQ possuem itens que 

apresentam significados referentes às mesmas situações de vida abordadas na escala 

original, evidenciando, portanto, sua equivalência experiencial.  Apresentam, ainda, 

equivalência semântica e cultural com a versão original da escala. Seus itens são de 

fácil compreensão para a população-alvo, independente de seu nível socioeconômico. 

Por tratar-se de escalas de medidas que medem as várias dimensões da aderência em 

HD, espera-se que possam favorecer a avaliação de intervenções, pelos profissionais 

de saúde, com planos terapêuticos individualizados, adaptados às necessidades e 

dificuldades de cada paciente, identificadas pelas escalas. Essas escalas poderão ser 

úteis, também, para o desenvolvimento de pesquisas que avaliem os fatores 

determinantes da não aderência. Diante disso, espera-se que a disponibilidade desses 

dois instrumentos, no contexto nacional, favoreça o fomento e o desenvolvimento de 

pesquisas nessa área.  

 A adaptação transcultural é apenas o primeiro passo para que estes 

instrumentos de medida de aderência ao tratamento em HD sejam utilizados. Desse 

modo, faz-se necessário que, em futuros estudos, sejam avaliadas as qualidades 

psicométricas de validade e fidedignidade dessas escalas. 
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ANEXOS 

ANEXO I 

Escala RAAQ – The Renal Adherence Attitudes Questionnaire 

 

Below is a list of statements relating to how you feel about your present dietary and fluid restrictions. 

Beside them are a number of responses ranging from “Strongly agree” to “Strongly disagree”. 

Please answer each question and tick the box under the response category that suits you best. It is 

important to put how you really feel even if it does not fit with what you do. 

 
Strongly 

agree 
Agree Uncertain Disagree 

Strongly 

Disagree 

1.  My diet fits easily into my present 

lifestyle 
□ □ □ □ □ 

2.  Patients on dialysis should be able 

to make up their own minds what 

to eat 

□ □ □ □ □ 

3.  Restricting my intake of fluid is 

vital for my physical well-being 
□ □ □ □ □ 

4. Having to adhere to such a strict 

diet prevents me from attending 

social functions 

□ □ □ □ □ 

5. I feel that the dietician places too 

much importance on restricting 

fluid 

 

□ □ □ □ □ 

6.  I feel the benefits of restricting my 

intake of foods, e.g. fruit and                     

     vegetables 

□ □ □ □ □ 

7.  I am able to drink as much fluid 

today as I used to 
□ □ □ □ □ 

8. I worry a lot about having gained 

excessive weight (e.g. over 

4lb./2kg) between dialyses 

□ □ □ □ □ 

9.  I feel the dietician places too much 

importance on restricting certain  

foods 

□ □ □ □ □ 

10. As time goes by, I find it easier to 

keep to my diet 
□ □ □ □ □ 

11. I do not usually feel the benefits of  

keeping to such a strict diet 
□ □ □ □ □ 

12. It does not worry me if I gain 

weight between dialysis sessions 
□ □ □ □ □ 

13. I feel the benefits of restricting salt □ □ □ □ □ 
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14. I feel better when I keep to the 

prescribed diet 
□ □ □ □ □ 

15. Having to restrict fluid prevents 

me from enjoying myself 
□ □ □ □ □ 

16. It is often too much trouble to eat 

different foods to the rest of my 

family 

□ □ □ □ □ 

 
Strongly 

Agree 
Agree Uncertain Disagree 

Strongly 

Disagree 

17. My diet severely disrupts my life □ □ □ □ □ 

18. My diet is costly to maintain □ □ □ □ □ 

19. I do not allow my dietary 

restrictions to prevent me from 

attending social functions 

□ □ □ □ □ 

20. My family and friends are 

important in helping me keep to the 

diet 

□ □ □ □ □ 

21. Breaking my diet does not have 

any consequences to my health 
□ □ □ □ □ 

22. I feel I am unable to accept the 

restrictions to my life as a result of  

dialysis 

□ □ □ □ □ 

23. As time goes by I find it more 

difficult to keep to my diet 
□ □ □ □ □ 

24. I feel guilty when I break my diet □ □ □ □ □ 

25. I find my diet fits easily into my 

life 
□ □ □ □ □ 

26. I become frustrated trying to keep 

to such a strict diet 
□ □ □ □ □ 
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ANEXO II 

Escala RABQ - The Renal Adherence Behaviour Questionnaire 

 

Below is a list of statements relating to how you keep to your dietary and fluid restrictions. There 

are five responses ranging from “never” to “always”. Try to answer as honestly as you can, putting 

what you really do, even if it is not in accordance with the advice you have received. Please read 

each question carefully and tick the box under the response category that suits you best. Please try to 

answer each question. 

 Never Rarely Sometimes Often Always 

1.  I listen to the advice of my dietician □ □ □ □ □ 

2.  I have difficulty restricting my intake of 

beer/wine 
□ □ □ □ □ 

3. There are times when I cannot resist 

forbidden foods 
□ □ □ □ □ 

4.  I bargain over food □ □ □ □ □ 

5.  Breaking my diet makes no difference to 

my health 
□ □ □ □ □ 

6.  I do not care what I eat when I am feeling 

upset 
□ □ □ □ □ 

7.  I drink as much fluid today as I ever did □ □ □ □ □ 

8.  My family help me keep to my diet □ □ □ □ □ 

9.  I do not keep to my diet when eating in 

restaurants 
□ □ □ □ □ 

10. I drink more than the recommended 

fluid allowance when I am upset 
□ □ □ □ □ 

11. I avoid foods with a high salt content □ □ □ □ □ 

12. I am careful to keep to the prescribed 

fluid allowance 
□ □ □ □ □ 

13. I drink at least 5-6 mugs of fluid daily □ □ □ □ □ 

14. I am sometimes preoccupied with food 

which I am not supposed to eat 
□ □ □ □ □ 
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15. I take my medication as prescribed □ □ □ □ □ 

16. I am careful to weigh food before eating 

it 
□ □ □ □ □ 

 Never Rarely Sometimes Often Always 

17. It is difficult for me to restrict fluid 

during the summer 
□ □ □ □ □ 

18. I weigh myself regularly □ □ □ □ □ 

19. I get away with drinking more than the 

recommended amount of fluid 
□ □ □ □ □ 

20. I decide what I eat, even if it goes 

against the advice of the dietician 
□ □ □ □ □ 

21. I use salt at mealtimes □ □ □ □ □ 

22. Overall, I restrict my potassium intake □ □ □ □ □ 

23. Overall, I restrict my salt intake □ □ □ □ □ 

24. Overall, I take my medication □ □ □ □ □ 

25.Overall, I keep to the recommended 

fluid intake 
□ □ □ □ □ 
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ANEXO III 

Questionário Sociodemográfico 

 

Entrevistador: ________________________   Data da Entrevista: ___/___/___ 

Centro de Diálise referência:_____________  Local entrevista______________ 

 

DADOS DO PRONTUÁRIO DO PACIENTE 

 

Nome do paciente: _______________________________________________ 

Número prontuário: _____________ 

Idade: ______________ Data de nascimento: __/___/______ Sexo: F ( ) M ( ) 

Estado civil: ( ) solteiro; ( ) casado; ( ) divorciado; ( ) viúvo.  

Escolaridade:  

Analfabeto ( )1º grau incompleto ( ) 1º grau completo ( ) 2º grau incompleto ( )  

2º grau completo ( ) 3º grau incompleto ( ) 3º grau completo ( ) 

 

Diagnóstico de base da Doença Renal Crônica: ___________________________ 

 

 

DADOS DO ENTREVISTADO 

 

1. Atividade laborativa:  

(  ) trabalho regular remunerado  (  ) trabalho eventual 

(  ) aposentado    (  ) afastado (em perícia médica) 

 

2. Renda familiar mensal (salário mínimo) 

 (  ) Menos de 01 salário mínimo  (  )1 a 2 salários mínimos  

 (  ) 3 a 5 salários mínimos   (  ) Mais de 5 salários mínimos  

 

3. Benefícios  

(  ) Aposentadoria por invalidez   (  ) pensão  (  ) outros 

 

4. Tipo de residência em que mora:  

(  ) 1. Própria  (  ) 2. Alugada  (  ) 3. Cedida por familiar (  ) 4. Outro tipo  

 

5. Tempo de terapia renal substitutiva em anos:  

(  ) 1 a 2 anos  (  ) 2 a 3 anos  

(  )3 a 4 anos  (  ) 5 ou mais  (  ) Não me lembro  

 

6. Tempo de tratamento hemodialítico por semana: 

(  ) 1 vez por semana  (  ) 2 vezes por semana   

(  ) 3 vezes por semana   (  ) mais de 3 vezes 

 

7. Faz uso de medicamentos em casa? 

(  ) sim   (  ) não  

Se respondeu SIM à questão anterior responda as questões seguintes: 

 

8. Quantos medicamentos usa diariamente? 

(  ) 1 a 3 medicamentos  (  ) 4 a 6 medicamentos  (  ) 7 a 9 medicamentos  

(  ) 10 ou mais medicamentos (  ) não sabe informar  
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ANEXO IV 

Parecer da Comissão de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da UFSJ 
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ANEXO V 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado a participar de um estudo sobre o tratamento em hemodiálise. 

Para isto, gostaria de contar com a sua colaboração, durante aproximadamente 1 hora para 

responder um questionário sobre hemodiálise. Gostaria que, quando você não compreender uma 

frase ou uma palavra ou tiver qualquer dúvida, me comunique imediatamente. O objetivo deste 

questionário é que ele seja escrito da maneira mais fácil possível para que todos que realizam 

hemodiálise possam compreendê-lo. 

Essa entrevista não vai interferir em seu tratamento e não irá oferecer nenhum risco ou 

desconforto para você. Sendo que, a qualquer momento, você poderá interromper sua participação.  

Você não receberá qualquer valor em dinheiro para participar deste estudo. Seu nome não 

aparecerá em qualquer momento do estudo. Você poderá, também, se desejar, ter todas as 

informações que quiser sobre este estudo. A divulgação dos resultados será anônima, aparecendo 

apenas os dados do grupo de participantes. Será oferecido, a cada participante, um número de 

telefone, para que possam ter conhecimento acerca do desenvolvimento da pesquisa e para sanar 

possíveis dúvidas e em caso de desistências. 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE, APÓS ESCLARECIMENTO 

 

Eu, ____________________________________________________________, li e/ou ouvi o                                                   

(nome do voluntário) 

esclarecimento acima e compreendi para que serve o estudo e como ele será realizado. A 

explicação que recebi esclarece que minha participação não implicará em nenhum risco para mim. 

Eu entendi que sou livre para interromper minha participação a qualquer momento, sem justificar 

minha decisão e que isso não afetará o meu tratamento. Sei que meu nome não será divulgado, que 

não terei despesas e que não receberei dinheiro para participar do estudo.  Eu concordo em 

participar deste estudo.      

................................., .........../.............../............... 

 

____________________________             _____________    _____________________ 

          Assinatura do voluntário                              RG                        Pesquisador responsável 

 

Caso você queira conversar com uma das pessoas que participam deste estudo, você pode telefonar para Inês 

Machado, no numero 3379-2469. Em caso de dúvida em relação a este documento, você pode entrar em 

contato com a Comissão de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Universidade Federal de São 

João del-Rei – cepes@ufsj.edu.br / (32) 3379-2413. 

mailto:cepes@ufsj.edu.br
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ANEXO VI 

Questionário sobre Atitudes de Aderência Renal (RAAQ) 

 

A lista abaixo contém afirmações sobre como você se sente a respeito de sua atual dieta alimentar e 

restrição de líquidos. Ao lado destas afirmações, há várias respostas que variam entre “Concordo 

totalmente” e “Discordo totalmente”. Por favor, responda a cada questão, marcando com um X o 

quadrado que corresponda à categoria de resposta que mais combina com você. É importante que você 

indique como realmente se sente, mesmo que isto não seja o que você faz. 

 
Concordo  

Totalmente 
Concordo Indeciso Discordo 

 

Discordo  

totalmente 

 

1.  Minha dieta se encaixa (ajusta) 

facilmente em meu estilo de vida 

atual.  

□ □ □ □ □ 

2.  Pacientes em diálise poderiam 

decidir por eles mesmo o que 

comer. 

□ □ □ □ □ 

3.  Controlar meu consumo de 

líquidos é essencial para meu bem-

estar físico. 

□ □ □ □ □ 

4.   Ter que aderir a uma dieta 

rígida me impede de participar de 

festas.   

□ □ □ □ □ 

5. Eu sinto que a nutricionista dá 

importância demais ao controle de 

líquidos. 

□ □ □ □ □ 

6. Eu sinto as vantagens de 

controlar minha ingestão de 

alimentos. 

□ □ □ □ □ 

7. Eu posso beber tanto líquido 

hoje quanto antes. 
□ □ □ □ □ 

8. Eu me preocupo muito quando 

ganho peso demais entre as 

diálises. 

□ □ □ □ □ 

9. Eu sinto que a nutricionista 

coloca muita importância em 

controlar certos alimentos. 

□ □ □ □ □ 

10. Com o passar do tempo eu 

acho mais fácil manter minha 

dieta. 

□ □ □ □ □ 
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11. Geralmente, eu não sinto as 

vantagens de manter uma dieta tão 

controlada. 

□ □ □ □ □ 

12. Eu não me preocupo (importo) 

se ganho peso entre as sessões de 

diálises. 

□ □ □ □ □ 

13. Sinto as vantagens do controle 

de sal. 
□ □ □ □ □ 

14. Eu me sinto melhor quando 

mantenho a dieta indicada. 
□ □ □ □ □ 

15. Ter que controlar líquidos 

impede que eu me divirta. 
□ □ □ □ □ 

16. Muitas vezes, dá muito 

trabalho comer alimentos 

diferentes do resto da minha 

família. 

□ □ □ □ □ 

17. Minha dieta atrapalha demais 

minha vida. 
□ □ □ □ □ 

18. É caro manter minha dieta. □ □ □ □ □ 

19. Eu não permito que as 

limitações alimentares me 

impeçam de participar de festas. 

□ □ □ □ □ 

20. Minha família e amigos são 

importantes para me ajudar a 

manter a dieta. 

□ □ □ □ □ 

21. Quebrar minha dieta não traz 

nenhuma consequência a minha 

saúde. 

□ □ □ □ □ 

22.  Eu sinto que não sou capaz de 

aceitar  limitações para minha vida 

por causa da diálise. 

□ □ □ □ □ 

23. Com o passar do tempo eu 

acho mais difícil seguir minha 

dieta. 

□ □ □ □ □ 

24. Sinto-me culpado quando não 

sigo minha dieta. 
□ □ □ □ □ 

25. Eu acho que a minha dieta se 

encaixa (ajusta) facilmente em 

minha vida. 

□ □ □ □ □ 

26. Fico frustrado em manter uma 

dieta tão rigorosa. 
□ □ □ □ □ 
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ANEXO VII 

Questionário sobre Comportamentos de Aderência Renal (RABQ) 

 

A lista abaixo contém afirmações sobre como você mantém sua dieta alimentar e restrição de líquidos. 

Há cinco respostas que variam entre “nunca” e “sempre”. Tente responder o mais sinceramente 

possível, indicando o que você realmente faz, mesmo que não esteja de acordo com a recomendação 

que você recebeu. Por favor, leia cada questão atentamente e marque, com um X, o quadrado embaixo 

da resposta que mais combine com você. Por favor, tente responder a cada pergunta. 

 

 

 

Nunca 

 

 

Raramente 

 

Às 

vezes 

 

Frequentemente 

 

Sempre 

1.  Eu escuto os conselhos da minha 

nutricionista. 
□ □ □ □ □ 

2. Eu tenho dificuldades de controlar 

meu consumo de bebidas 

alcoólicas.  

□ □ □ □ □ 

3. Às vezes não consigo resistir a 

comidas proibidas. 
□ □ □ □ □ 

4. Eu negocio (Troco/ barganho) 

minha dieta de alimentos. 
□ □ □ □ □ 

5. Quebrar minha dieta não faz 

diferença para minha saúde. 
□ □ □ □ □ 

6. Não me importo com o que eu 

como quando estou me sentindo 

chateado. 

□ □ □ □ □ 

7. Eu bebo tanto liquido atualmente 

como sempre fiz. 
□ □ □ □ □ 

8. Minha família me ajuda a manter 

a minha dieta. 
□ □ □ □ □ 

9. Não faço a minha dieta quando 

como fora. 
□ □ □ □ □ 

10. Eu bebo mais líquido do que o 

recomendado quando estou 

chateado. 

□ □ □ □ □ 
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11. Eu evito comer alimentos com 

muito sal. 
□ □ □ □ □ 

12. Eu tomo cuidado em manter a 

quantidade de líquidos indicada. 
□ □ □ □ □ 

13. Eu bebo pelo menos 5-6 copos 

de líquidos por dia. 
□ □ □ □ □ 

14. Às vezes fico preocupado com 

alimentos que eu não devo comer. 
□ □ □ □ □ 

15. Eu tomo minha medicação da 

forma indicada. 
□ □ □ □ □ 

16. Eu avalio cuidadosamente a 

quantidade de alimentos antes de 

comê-los. 

□ □ □ □ □ 

17. É difícil para mim controlar 

líquidos durante o verão. 
□ □ □ □ □ 

18.  Eu me peso regularmente. □ □ □ □ □ 

19.  Eu consigo beber mais do que a 

quantidade recomendada de 

líquidos. 

□ □ □ □ □ 

20. Eu decido o que comer, mesmo 

que seja contra o conselho do 

nutricionista. 

□ □ □ □ □ 

21.  Eu uso sal nas refeições. □ □ □ □ □ 

22. Em geral, eu controlo meu 

consumo de alimentos que tem 

potássio. 

□ □ □ □ □ 

23. Em geral, eu controlo meu 

consumo de sal. 
□ □ □ □ □ 

24. Em geral, eu tomo minha 

medicação. 
□ □ □ □ □ 

25. Em geral, eu sigo as 

recomendações de líquidos. 
□ □ □ □ □ 

 


