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Introdução e objetivos: Indivíduos com Esclerose múltipla (EM) podem
manifestar exacerbação dos sinais e sintomas frente ao aumento da
temperatura corporal, como fadiga, dificuldades de concentração, dor,
fraqueza e incontinência urinária. Sendo necessária avaliação padronizada
dessa exacerbação sobre os domínios da CIF. Logo o objetivo do estudo foi
elaborar um questionário sobre a percepção do individuo frente à influência
da hipersensibilidade ao calor baseado na função, fatores ambientais,
atividade e participação.

Métodos: Em 2016, foi iniciada a proposta para elaboração da escala, tendo
como referencial teórico a CIF, considerando os domínios funções do corpo,
fatores ambientais, atividade e participação. O questionário foi elaborado
com base no relato dos indivíduos com EM, que participam do projeto
realizado na Universidade de Brasília desde 2013 a 2016 e na revisão de
literatura. A mesma foi construída por dois especialistas na área, aonde
esses especialistas se reuniram para discutir quanto a objetividade,
simplicidade, clareza, precisão, validade, relevância e a interpretabilidade
dos itens, com objetivo de eliminar possíveis dualidades e incompreensões.

Resultado: Foram realizadas 20 reunião e elaborados 9 versões as quais
foram corrigidas a partir do relato dos pacientes, achados na literatura e
percepção dos especialistas a cerca do tema, resultando na versão final,
intitulada Questionário de Hipersensibilidade ao Calor(QHC). Este
questionário final é composto por 32 questões divididas em cada domínio da
CIF. Para funções do corpo 10 questões, para fatores ambientais 7 questões
e para atividade e participação 11 questões e 3 discursivas, abordando todos
os domínios.

Discussão e conclusão: O questionário permitirá o entendimento do
profissional sobre as queixas relatadas por indivíduos com EM, permitindo a
elaboração do plano terapêutico. Na literatura não são encontrados escalas
de avaliação, que incluam a hipersensibilidade ao calor. Este instrumento
teve como referencial teórico a CIF, que estabelece uma linguagem comum



para diferentes usuários em diferentes países e permite identificar a
influência deste fator ambiental (calor) sobre os seus diferentes domínios.
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