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Introdução e objetivos: A variedade de sintomas do indivíduo com
esclerose múltipla (EM) dificulta a compreensão do processo saúde/doença.
Os principais instrumentos usados possuem controvérsias da sua utilização
na prática clínica e a EDSS, que classifica o nível de incapacidade de
indivíduos com EM, possui pouca influência sobre a qualidade de vida (QV).
O Multiple Sclerosis Quality of Life Inventory (MSQLI) avalia de forma
multifacetada os aspectos da QV. O objetivo foi traduzir o MSQLI para o
português do Brasil.

Métodos: Os procedimentos de tradução foram realizados de acordo com
orientações de Beaton et al. (2000), em quatro fases. A primeira fase
consistiu da tradução inicial do idioma original para o português do Brasil,
sendo realizada por dois tradutores. A segunda fase foi caracterizada pela
consolidação das duas traduções em um único documento. Após a
associação das duas traduções, um tradutor cego realizou a retro-tradução
para o idioma original, sendo esta a terceira fase. A quarta fase foi
desenvolvimento de uma versão pré-final do questionário por um comitê de
profissionais com experiência na área.

Resultado: As quatro etapas de Beaton et al (2010) foram cumpridas. A
partir da análise do comitê, foram sugeridas alterações como no item 1 da
Escala BLCS, onde “controle de sua bexiga” e “acidente” foram substituídos
por “episódio” e “perda de urina”; no item 2, foi aplicado igualmente. Na
Escala BWCS, houve a troca de “controle de seu intestino” e “acidente” para
“episódio de perda fecal” nos itens 2 e 3, respectivamente. No item 1 da
Escala IVIS, acrescentou-se “e texto em aparelhos eletrônicos”. Onde há
“obter” para “manter” e “mente vagando” para “mundo da lua” no item 4 e
13, nessa ordem, do Questionário PDQ. Na escala MSSS, substituiu-se no
item 1 “confinado à cama” para “acamado”.

Discussão e conclusão: A auto-avaliação do bem-estar, sintomas
emocionais ou psicológicos, sintomas da doença e impacto funcional
promovem uma compreensão do impacto da doença na vida do indivíduo. A
EDSS e SF-36 não determinam os impactos na QV. Outros como a



MSQOL-54 (Multiple Sclerosis Quality of Life-54) e a FAMS/DEFU, que não
abrangem itens como visão, bexiga, intestino e função sexual. O processo foi
realizado considerando a equivalência semântica, idiomática e de itens, para
a população brasileira.
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