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Resumo: A Doença de Huntington (DH) é uma patologia neurodegenerativa 
caracterizada por uma desordem neuropsiquiátrica progressiva, com 
comprometimentos motores, cognitivos e comportamentais, levando a 
distúrbios de movimento e demência, devido à morte progressiva dos 
neurônios. Possui um padrão de herança autossômico dominante com 
antecipação da manifestação a cada geração. O presente estudo teve por 
finalidade verificar a qualidade de vida dos portadores de Huntington e de 
seus familiares. As informações foram obtidas através do preenchimento 
voluntário de questionários adaptados da versão brasileira sobre qualidade 
de vida e saúde (QVS-80), sendo entregues em forma de link. Foram 
entrevistadas 46 pessoas da população geral sem histórico de Huntington 
(grupo controle), e 26 pessoas com histórico familiar da DH (grupo amostral), 
com faixa etária entre 18 e 61 anos de idade. A análise da qualidade de vida 
foi feita de acordo com quatro domínios: físico; psicológico; relações sociais 
e meio ambiente, que foram calculados em uma escala de Likert de 1 à 5, 
sendo que quanto maior a pontuação, melhor a qualidade de vida. No grupo 
controle, os valores médios para os quatro domínios foram respectivamente: 
13,52; 13,39; 14,48; 12,19; sendo a média total de 13,28 (58%), o que difere 
da média de autoavaliação, que foi de 14,70 (67%). Já os valores 
encontrados no grupo amostral foram: 12,48; 12,72; 12,97; 13,15; sendo a 
média total de 12,91 (56%), o que difere da média de autoavaliação que foi 
de 13,92 (62%). Supõem-se que as famílias de DH tendem a se expor mais 
ao estresse e ao desajuste familiar, portanto comprometendo a maioria dos 
domínios relacionados à qualidade de vida. 
 
Palavras-chave: Doença de Huntington, genética, qualidade de vida. 

 

 



 
 
 
Abstract: Huntington's disease (DH) is a neurodegenerative pathology 
characterized by progressive neuropsychiatric disorder with motor, cognitive 
and behavioral impairment, leading to movement disorders and dementia, 
due to the progressive death of neurons. It has an autosomal dominant 
inheritance pattern and anticipation for each generation. The purpose of the 
present study is to verify the quality of life of patients with Huntington's and 
their relatives. The information was obtained through the voluntary filling of 
questionnaires adapted from the Brazilian version on quality of life and health 
(QVS-80), being delivered as a link. 46 people was interviewed from the 
general population with no history of Huntington (control group), and 26 
people with a family history of DH (sample group), aged between 18 and 61 
years. The analysis of the quality of life was made according to four domains: 
physical; psychological; social relations and the environment, which were 
calculated on a likert scale from 1 to 5, and the higher the score, the better 
the quality of life. In the control group, the medium values for the four domains 
were respectively: 13.52; 13.39; 14.48; 12.19; with a mean of 13.28 (58%), 
which differs from the self-evaluation mean of 14.70 (66.85%). The values 
found in the sample group were: 12.48; 12.72; 12.97; 13.15; with a mean of 
12.91 (56%), which differs from the self-evaluation mean of 13.92 (62%). DH 
families tend to be more exposed to stress and family maladjustment, 
compromising most domains related to quality of life. 
 
 
Key-words: Huntington's disease, genetics, quality of life. 
 
 

  



 
 
 

SUMÁRIO 

 

 

1.  INTRODUÇÃO.............................................................................................................3 

 

2.  MATERIAL E MÉTODOS.............................................................................................6 

 

3.  RESULTADOS..............................................................................................................7 

 

4.  DISCUSSÃO..............................................................................................................13 

 

5. CONCLUSÃO..............................................................................................................15 

 

6.  REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS...........................................................................16 

 

7.  ANEXOS.....................................................................................................................18 

7.1 QUESTIONÁRIO............................................................................................18 

7.2 PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP...................................................32 

  

 

 

 

 



 

3 
 

1 – Introdução 

 

A população idosa vem aumentando em todo o mundo, especialmente nos países 

em desenvolvimento. A perspectiva, segundo o IBGE, é que em 2025 o Brasil venha a 

ser o 6° país do mundo em número de idosos. Consequentemente, haverá um aumento 

na prevalência de doenças crônicas e degenerativas comuns nestes indivíduos, que 

geralmente não tem cura e necessitam ser acompanhadas ao longo dos anos para não 

comprometerem a independência e a autonomia destes pacientes.1 

Até há alguns anos, doenças que cursam com demência e distúrbios dos 

movimentos eram classificadas, de acordo com a apresentação clínica, como doenças 

que: 

 Constituem a demência como a manifestação clínica principal, ocorrendo na 

doença de Alzheimer, por exemplo; 

 Predominam os distúrbios do movimento, embora possam cursar em conjunto com 

a demência, ocorrendo na doença de Parkinson, doença de Huntington e na 

paralisia supranuclear progressiva; 

 Cursam exclusivamente com distúrbios do movimento, como ocorre nas ataxias 

espinocerebelares. 

 

Do ponto de vista neuropatológico, essas doenças têm em comum a perda seletiva 

e progressiva de neurônios em uma ou mais regiões do sistema nervoso central, bilateral 

e simetricamente, sendo denominadas neurodegenerativas e classificadas de acordo 

com a região anatômica mais comprometida: córtex cerebral, núcleos da base, sistema 

espinocerebelar e neurônios motores, tornando-se comum a existência de formas 

combinadas. Uma característica comum a todas as doenças neurodegenerativas é que 

apenas algumas áreas, consideradas vulneráveis, são atingidas pela neurodegeneração 

e não o encéfalo como um todo.2 

A Coréia de Huntington ou doença de Huntington (DH) é uma patologia 

neurodegenerativa com comprometimento progressivo caracterizada por uma desordem 

neuropsiquiátrica progressiva, comprometimentos motores, cognitivos e 

comportamentais, levando a distúrbios de movimento e demência.2 
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A DH possui uma prevalência na população caucasoide de 1/15.000, com padrão 

de herança autossômico dominante e antecipação a cada geração. Esta doença foi a 

primeira a ser mapeada em humanos, com uma mutação causada pelo excesso de 

repetições dos nucleotídeos CAG, poligutamínica, no gene huntingtina (HTT) localizado 

do cromossomo 4 (4p16.3). O número de repetições está diretamente relacionado com a 

antecipação dos sinais e sintomas4,5,6,7. A manifestação da DH geralmente é entre 30 a 

40 anos de idade, mas existem as formas: juvenil, ocorrendo entre 10 a 20 anos de idade 

e a forma tardia, que se manifesta após os 50 anos de idade3, 4,5. 

Clinicamente, a doença pode ser dividida em três estágios, de acordo com a perda 

neural progressiva dos gânglios da base do cérebro, em especial no núcleo caudado e 

no putâmen7. No primeiro estágio, ocorrem mudanças leves na coordenação motora com 

movimentos involuntários, depressão e dificuldades para pensar. No segundo estágio, há 

comprometimentos na fala e na deglutição, diminuindo o raciocínio lógico. O terceiro 

estágio leva à dependência total do paciente com rigidez severa e demência. A morte dos 

pacientes normalmente ocorre por comprometimentos respiratórios infecciosos e 

cardiovasculares2, 3. 

A qualidade de vida é um fator importante nos dias de hoje e influencia muito na 

saúde mental e física do indivíduo, principalmente ao lidar com problemas como, por 

exemplo, as patologias e o estresse cotidiano. O fato de uma pessoa apresentar uma 

anomalia genética, ou predisposição à mesma, ou até o fato de ter algum parente 

portador de uma doença pode desencadear vários comprometimentos que diminuem seu 

bem-estar físico e mental. 

O presente estudo tem por finalidade contribuir para o esclarecimento e divulgação 

científica de vários aspectos ainda pendentes e polêmicos relacionados a Doença de 

Huntington, enfatizando a qualidade de vida dos portadores de Huntington e seus 

familiares, comparando-os aos indivíduos da população geral.  

O fornecimento de informações sobre doenças genéticas raras e incuráveis tem 

múltiplos benefícios, que vão desde a prevenção do surgimento de novos casos à 

melhoria da qualidade de vida das pessoas envolvidas. Estes são os motivos que 

impulsionam o aperfeiçoamento dos serviços de aconselhamento genético, que, 

infelizmente, ainda não possuem uma abrangência social desejável em nosso país. 
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Distúrbios psicológicos poderiam ser amenizados se houvesse uma maior 

divulgação de informações com sólida base científica, não só aos envolvidos diretamente 

a certa condição, mas também à população em geral, visto que da ignorância podem 

nascer distorções e preconceitos, levando à falta de tratamento e inadequação social. 

 

2 - Materiais e Métodos 

 

As informações foram obtidas através do preenchimento voluntário de 

questionários adaptados da versão brasileira sobre qualidade de vida e saúde (QVS-80) 

(anexo 7.1), sendo disponibilizados em forma de link. Foram entrevistadas 46 pessoas 

da população geral sem histórico de Huntington (grupo controle), e 26 pessoas com 

histórico familiar da DH (grupo amostral), com faixa etária entre 18 e 61 anos de idade.  

A análise da qualidade de vida foi calculada de acordo com quatro domínios: físico; 

psicológico; relações sociais e meio ambiente, através de uma escala de Likert de 1 a 5, 

sendo que quanto maior a pontuação, melhor a qualidade de vida. Abaixo está citado as 

questões analisadas nos resultados para cada tipo de domínio:  

 Domínio 1 - Domínio Físico: dor e desconforto; energia e fadiga; sono e repouso, 

mobilidade; atividade da vida cotidiana; dependência de medicação ou de tratamento; 

capacidade de trabalho. 

 Domínio 2 – Domínio Psicológico: sentimentos positivos; pensar, aprender, memória e 

concentração; autoestima; imagem corporal e aparência; sentimentos negativos; 

sentimentos positivos; espiritualidade, religião e crenças pessoais.  

 Domínio 3 – Domínio Relações Sociais: relações pessoais; suporte social; atividade 

sexual 

 Domínio 4 – Domínio Meio Ambiente: segurança física e proteção; ambiente no lar; 

recursos financeiros; cuidados de saúde e sociais: disponibilidade e qualidade; 

oportunidades de adquirir novas informações e habilidades; participação em, e 

oportunidades de recreação e lazer. 

O presente projeto foi submetido ao CEP (Comitê de Ética em Pesquisa), com 

protocolo de aprovação sob o número: 2.340.454 (anexo 7.2), e os dados dispostos foram 

adquiridos por meio de pesquisa bibliográfica e através dos resultados obtidos do 

questionário de qualidade de vida e saúde. O processamento das informações foi através 
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do WHOQOL-BREF (Módulo estatístico constituído de 26 perguntas). 

 

3.  Resultados 

 

O Grupo Controle (GC) foi formado por indivíduos que não possuem casos da 

doença de Huntington no âmbito familiar. Já para o Grupo Amostral (GA), 46% por cento 

dos entrevistados são cuidadores de um familiar que apresenta a doença, 35% são 

familiares, mas não cuidadores e 19% possuem a doença. Na relação de parentesco dos 

com pacientes de Huntington 28% relataram ser o filho(a), 24% esposo(a) e 21% irmã(o). 

Dos entrevistados do GA, 46% possuem de 2 a 4 casos no ambiente familiar, 31% apenas 

um caso e 23% acima de 6 casos. 

O início dos primeiros sintomas, entre os pacientes desta pesquisa, foi muito 

variável, entre a faixa etária de 23 e 70 anos, sendo possível compreender que o início 

da DH pode ocorrer em diferentes idades, podendo se manifestar tanto tardiamente 

quanto precocemente. Quanto ao tempo que os pacientes entrevistados já manifestam a 

doença, segundo familiares e cuidadores, 14% de 5 a 10 anos, 10% de 1 à 3 anos e 5% 

disseram manifestar a doença há mais de 10 anos. Para os estágios da doença, os 

resultados foram os seguintes: 54% apresentam um quadro moderado, 31% avançado, 

e 15% para grau leve. 

De acordo com a manifestação dos primeiros sintomas, 46,2% dos entrevistados 

disseram que a Coreia foi o primeiro sintoma a ser percebido, 19% relataram terem 

recebido um diagnóstico inicial de sintomas psiquiátrico, e 26,92% relataram outros 

sintomas, como tremores, insônia, deixar coisas caírem e alteração de humor, mas muitos 

familiares relataram terem recebido, antes do diagnóstico de Huntington, diagnósticos 

como depressão, síndrome do pânico, ansiedade, AVC, Síndrome de Tourette, Parkinson, 

esclerose e esquizofrenia (53,85%), 38,46% disseram não terem recebido diagnóstico 

inicial, 3,85% responderam que já havia a existência de casos na família e 3,85% não 

possuíam conhecimento da doença e desconheciam históricos familiares. 

Dos entrevistados do Grupo Amostral, em relação ao quanto consideram cansativo 

acompanhar um paciente com Huntington, 50% disseram ser extremamente cansativo 

ser um cuidador, 19,2% responderam ser bastante cansativo, e 26,9% não são 
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diretamente cuidadores, mas são familiares, e relataram o quanto a presença da doença 

no ambiente familiar afetou suas vidas, onde 53,8% responderam que os afetou 

extremamente, 26,9% responderam bastante e 15,4% disseram ter afetado muito pouco. 

Dos entrevistados do grupo amostral, 73,1% são do sexo feminino e 26,9% 

masculino, para estado civil, 69,2% são casados ou vivem com parceiro, 15,4% são 

divorciados, e uma porcentagem de 7,7 % tanto para solteiro quanto para viúvo. De 

acordo com a renda familiar, 39% apresentam uma renda acima de R$ 4.648,00, 12% 

possuem rendimento entre R$ 2.804,00 a 4.648,00 e 19% entre R$ 1.669,00 a 2.804,00.  

Enquanto que para os entrevistados da população geral, 7,7% são pessoas do 

sexo masculino e 92,3% do sexo feminino, 50% são casados, 23,1% solteiros, 19,2% 

divorciados e 7,7% viúvos. Já para a análise da renda familiar, 40% apresentaram uma 

renda média entre R$ 927,00 e 1669,00, e 36% possui um rendimento acima de 

R$ 4.648,00. 

Dos resultados obtidos no Grupo Controle, pode-se observar que a maioria dos 

entrevistados apresenta nível superior (50%). Para as análises de empregabilidade, foi 

observado que 73,1% encontram-se trabalhando, a maioria a mais de 5 anos e 26,9% 

não trabalham atualmente. Para os resultados do Grupo Amostral, para a análise do grau 

de instrução, as maiores porcentagens permaneceram entre pós-graduação (31%), 

seguida de segundo grau e superior com 27% em cada item. Para a empregabilidade, 

50% disseram estar trabalhando, a maioria há mais de cinco anos, e 50% não trabalham 

atualmente (tabela 1).   
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Tabela 1: Relação do grau de instrução e empregabilidade das pessoas do grupo controle 
(população geral) e do grupo amostral (portadores e familiares da doença de Huntington). 

 

 

A análise da qualidade de vida foi feita de acordo com quatro domínios: físico; 

psicológico; relações sociais e meio ambiente, que foram calculados em uma escala de 

Likert de 1 a 5, sendo que quanto maior a pontuação, melhor a qualidade de vida. Os 

resultados obtidos estão representados nas figuras 1 e 2. 

No grupo controle os valores médios para os quatro domínios foram 

respectivamente: 13,52; 13,39; 14,48; 12,19; sendo a média total de 13,28 (58%), o que 

difere da média de autoavaliação que foi de 14,70 (66,85%). Já os valores encontrados 

no grupo amostral foram: 12,48; 12,72; 12,97; 13,15; sendo a média total de 12,91 (56%), 

o que difere da média de autoavaliação que foi de 13,92 (62%). 
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Figura 1: Representação, em porcentagens, dos valores obtidos das 26 perguntas 
relacionadas à qualidade de vida, população geral à esquerda e na população amostral 
à direita. 
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Figura 2: Representação, em porcentagens, dos valores obtidos pela análise da 
qualidade de vida de acordo com quatro domínios: físico; psicológico; relações sociais e 
meio ambiente, população geral à esquerda e na população amostral à direita. 
 

4. Discussão 

 

Relacionando os aspectos analisados aos relatos dos artigos pesquisados, os 

pacientes com DH, de 35% a 73% apresentam sintomas psiquiátricos, relatando-se 

grande variedade de distúrbios isolados ou associados entre si como: alteração de 

personalidade, transtornos de humor e psicoses. Os distúrbios de natureza psiquiátrica 

são um grande desafio ao tratamento e, em termos funcionais, acarretam grandes 

problemas a pacientes e cuidadores6. Dos entrevistados do grupo amostral, 9% relataram 

terem recebido diagnósticos iniciais de sintomas psiquiátricos, e 26,92% relataram outros 

sintomas, como tremores, insônia e alteração de humor, sendo que para a maioria dos 

casos, os sintomas e diagnósticos são semelhantes. Os sintomas mais frequentes são 

as alterações de personalidade, incluindo irritabilidade, apatia, labilidade emocional, 

impulsividade e agressividade. A seguir, entre as manifestações psiquiátricas mais 

frequentes na DH, vem as alterações de humor, notadamente a depressão, e 

aproximadamente 30% dos pacientes apresentam episódios depressivos maiores 
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segundo os critérios de inclusão do DSM (Diagnostic Statistic Manual of Psychiatric 

Disorders)8. 

Dos entrevistados do Grupo Amostral, 50% disseram ser extremamente cansativo 

ser um cuidador, 19,2% responderam ser bastante, considerando então que a presença 

da doença afetou significativamente o modo de vida de familiares e principalmente de 

cuidadores. Portanto, por ser uma doença neurodegenerativa que atualmente não possui 

cura ou medicamentos capazes de retardar a progressão, a DH é vista como sem 

perspectivas de melhoras por parte da família que recebe este diagnóstico. Para agravar 

a situação, a doença é transmitida através de herança genética com alto risco de 

recorrência por ser autossômica dominante. Mediante este cenário, é fundamental o 

apoio ao paciente e ao seu cuidador a fim de amenizar os problemas decorrentes dessa9.  

A progressão da doença vai tirando do paciente a sua independência e capacidade 

intelectual. O que nos estágios iniciais requeriam somente atenção com a evolução da 

doença começa a tornar o paciente totalmente dependente em suas necessidades diárias. 

O cuidador, por sua vez assiste a piora de saúde deste paciente com o passar do tempo 

e tem sua rotina modificada rapidamente9. 

As dificuldades enfrentadas pelas famílias do Grupo Controle, como cansaço, 

problemas de saúde, poucas oportunidades de lazer, acabam levando cada vez mais a 

um desgaste físico e mental, diminuindo assim a qualidade de vida (ver figura 1). Porém, 

em uma família com histórico de Huntington, esse sofrimento acaba sendo ainda maior 

com todas essas adversidades, pois cuidar de um paciente com DH exige muitos 

cuidados especiais, que vão aumentando gradativamente à medida que a doença tem 

sua evolução. Para os estágios da doença, foram obtidos: 54% para moderado, e 31% 

para avançado, concluindo que a medida que a DH  avança, os sintomas tendem a se 

tornar mais evidentes, comprometendo cada vez mais os pacientes e seus familiares 

cuidadores. 

As famílias tendem a assumir uma carga significativa no cuidado do indivíduo 

acometido pela DH, o que pode resultar em estresse e desajuste na dinâmica familiar. 

Além do aspecto biológico, essa condição afeta outras dimensões como o lazer, o 

relacionamento com os parentes, o convívio social, o trabalho, dentre outras. O sujeito 

acometido pela DH, frente a todas as demandas advindas da doença, na maioria das 
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vezes precisa ser cuidado por um membro da família. Portanto, pode haver uma 

sobrecarga de um familiar, ou até mesmo de vários familiares, devido à necessidade de 

um empenho maior de cada um deles no processo de reorganização familiar, para uma 

melhor adaptação à nova realidade10. Dos entrevistados do Grupo Amostral, 46% 

possuem de 2 à 4 casos no ambiente familiar, 31% apenas um caso e 23% acima de 6 

casos, uma porcentagem grande, principalmente por ser uma doença neurodegenerativa 

e sem cura, isto se deve ao caráter dominante, e afeta a família inteira. 

Dentre outras consequências, a DH impõe demandas emocionais, sociais e 

financeiras às famílias afetadas. Até o presente momento, não existem tratamentos que 

possam curar, postergar o aparecimento dos sintomas ou desacelerar o curso da DH. 

Uma vez iniciada a doença, ocorre degeneração e aumento progressivo do sofrimento 

de todos os envolvidos. Devido à natureza hereditária dessa desordem, a Doença de 

Huntington pode repetir-se em gerações sucessivas; logo, um cuidador pode ficar 

responsável por mais de uma geração de doentes.8 

 

5. Conclusão 

 

Para a grande maioria da população geral entrevistada, a doença de Huntington é 

uma doença desconhecida, e ainda para aqueles que a conhecem, sua percepção acaba 

sendo muito distante da realidade enfrentada por pacientes, seus familiares e cuidadores. 

De todas as dificuldades enfrentadas por famílias do Grupo Controle, as que mais 

comprometem a qualidade de vida são o cansaço, os problemas de saúde e as poucas 

oportunidades de lazer, que acabam levando cada vez mais a um desgaste físico e 

mental. Porém, em uma família com histórico da DH, esse sofrimento acaba sendo ainda 

maior, considerando que 50% dos entrevistados do Grupo Amostral consideram ser 

extremamente cansativo cuidar de um paciente de Huntington e 53,80% disseram que o 

diagnóstico da doença no círculo familiar mudou extremamente sua vida. 

Observando e comparando os resultados do GC com o GA das figuras 1 e 2 

conclui-se que as famílias de DH tendem a se expor mais ao estresse e ao desajuste 

familiar, comprometendo a maioria dos domínios relacionados à qualidade de vida. 
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 7.  Anexos 

  

7.1 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

Caro Participante:  

Gostaríamos de convidá-lo a participar como voluntário da pesquisa intitulada:  
RISCOS GENÉTICOS E QUALIDADE DE VIDA DOS PACIENTES COM COREIA  
DE HUNTINGTON E DE SEUS FAMILIARES que se refere a um projeto de Iniciação  
Científica do(s) participante(s) Josiane Fernandes dos Santos do(a) Graduação, o  
qual pertence ao Curso de Ciências Biológicas da Universidade Paulista UNIP.  

O(s) objetivo(s) deste estudo é realizar um levantamento bibliográfico das causas  
genéticas e seus respectivos riscos de recorrência para portadores e familiares com  
a coreia de Huntington e entrevistar familiares dos portadores de coreia de  
Huntington para verificar a qualidade de vida e nível de conhecimento genético da  
doença comparando-os aos indivíduos da população geral. Os resultados  
contribuirão para uma maior divulgação de informações com sólida base científica,  
não só aos envolvidos diretamente a uma certa condição, mas também à população  
em geral, visto que da ignorância podem nascer distorções e preconceitos, levando a  
falta de tratamento e inadequação social.  

Sua forma de participação consiste no preenchimento voluntário de questionários  
apropriados da versão brasileira do questionário de qualidade de vida e da saúde  
(QVS-80 em anexo), estes questionários serão analisados e os dados utilizados para  
o cálculo da frequência de ocorrência, riscos de recorrência, diagnóstico dentre  
outros de acordo com sexo, idade, etnia, religião, profissão, etc. Seu nome não será  
utilizado em qualquer fase da pesquisa, o que garante seu anonimato, e a divulgação  
dos resultados será feita de forma a não identificar os voluntários.  

Não será cobrado nada e não haverá gastos, decorrentes de sua participação, se  
houver algum dano decorrente da pesquisa, o participante será indenizado nos  
termos da Lei. Considerando que toda pesquisa oferece algum tipo de risco, nesta pesquisa o risco  
pode ser avaliado como: mínimo, apenas um tempo disponível para o preenchimento  
do questionário.  

São esperados os seguintes benefícios imediatos da sua participação nesta  
pesquisa: O fornecimento de informações científicas sobre a coreia de Huntington  
para uma possível prevenção do surgimento de novos casos à melhoria da qualidade de vida das pessoas 
envolvidas. Estes são os motivos que impulsionam o  
aperfeiçoamento dos serviços de aconselhamento genético, que, infelizmente, em  
nosso país não possuem uma abrangência social desejável.  

Gostaríamos de deixar claro que sua participação é voluntária e que poderá recusar-se a participar 
ou retirar o seu consentimento, ou ainda descontinuar sua participação se assim o preferir, sem penalização 
alguma ou sem prejuízo ao seu cuidado.  

Desde já, agradecemos sua atenção e participação e colocamo-nos à disposição  
para maiores informações. Profa Dra Leide de Almeida Praxedes, UNIP- Tatuapé, Universidade  
Paulista. Rua Vitório Ramário, 154 - Pq. São Jorge - São Paulo - SP CEP 05780-410,  
telefone celular (11) 9 9156 6213. 
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*Obrigatório 

Eu li e aceito participar desta pesquisa de acordo com o termo de consentimento livre e esclarecido  
 
(  ) Sim, eu li e aceito participar da pesquisa 
(  ) Eu não aceito participar desta pesquisa 
 
QUESTIONÁRIO DE QUALIDADE DE VIDA 
Este é um questionário sobre sua qualidade de vida e saúde. As suas respostas serão anônimas e mantidas 
em sigilo. Por favor, responda a todas as questões a seguir: 
 
Idade (anos): 
Peso (kg): 
 
Qual a sua renda familiar? 
(  ) Até R$ 207,00 
(  ) De R$ 207,00 a 424,00 
(  ) De R$ 424,00 a 927,00 
(  ) De R$ 927,00 a 1.669,00 
(  ) De 1.669,00 a R$ 2.804,00 
(  ) De R$ 2.804,00 a 4.648,00 
(  ) Acima de R$ 4.648,00 
 
1. Sexo: 
(  ) Masculino 
(  ) Feminino 
 
2. Qual o seu Estado civil: 
(  ) Solteiro(a) 
(  ) Casado(a)/Vivendo com parceiro 
(  ) Divorciado(a) / Separado(a) 
(  ) Viúvo 
 
3. Qual o seu grau de instrução? 
(  ) Primeiro grau 
(  ) Segundo grau incompleto 
(  ) Segundo grau 
(  ) Superior 
(  ) Pós-graduação 
 
4. Atualmente você trabalha? 
(  ) Sim, há cerca de 6 meses à 2 anos 
(  ) Sim, há cerca de 3 à 4 anos 
(  ) Sim, há mais de 5 anos 
(  ) Não trabalho 
(  ) Sou aposentado 
 
As questões a seguir são à respeito da presença da Doença de Huntington(DH) no ambiente familiar 
 
5. Em relação a Doença de Huntington, você é paciente da DH ou cuidador? 
(  ) Sou paciente com DH 
(  ) Sou cuidador 
Outro: 
 
6. Se você é paciente da DH, há quanto tempo manifesta a doença? 
(  ) Há menos de 1 ano 
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(  ) De 1 a 3 anos 
(  ) De 3 a 5 anos 
(  ) De 5 a 10 anos 
(  ) Há mais de 10 anos 
(  ) Não sou o paciente 
 
7. Se você é paciente da DH ou familiar/cuidador, qual foi a idade de início dos sintomas? 
 
8. Atualmente se você é paciente ou familiar de DH, em qual estágio da doença se encontra (leve, 
moderado, avançado)? 
 
9. Se você não for o paciente com DH, qual o seu grau de parentesco? 
[  ] Pai ou mãe 
[  ] Irmã(o) 
[  ] Filho(a) 
[  ] Tio ou tia 
[  ] Primo (a) 
[  ] Avó ou avô 
[  ] Esposo (a) 
[  ] Sou o paciente com DH 
[  ] Nenhum 
Outro: 
 
10. Quantos casos da Doença de Huntington você possui na família? 
(  ) Apenas 1 caso 
(  ) De 2 à 4 casos 
(  ) Acima de 6 casos 
(  ) Nenhum 
 
11. Qual o grau de parentesco dos pacientes com a Doença de Huntington (pai, mãe, filho, tio)? 
 
12. O primeiro sintoma percebido da manifestação da DH foi: 
(  ) Coreia 
(  ) Parkinsonismo 
(  ) Psiquiátrico 
(  ) Não sei 
(  ) Não possuo a doença 
Outro: 
 
13. As gerações anteriores foram diagnosticadas como Doença de Huntington? 
(  ) Sim 
(  ) Não 
Outro: 
 
14. Você recebeu algum diagnóstico antes que o de Doença de Huntington fosse estabelecido? Se sim, 
qual? 
 
15. Se você é cuidador, o quão cansativo considera acompanhar um paciente com Huntington? 
(  ) Extremamente 
(  ) Bastante 
(  ) Mais ou menos 
(  ) Muito pouco 
(  ) Nada 
(  ) Não sou cuidador 
 
16. O quanto você considera que sua vida mudou após um diagnóstico de DH no círculo familiar? 
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(  ) Extremamente 
(  ) Bastante 
(  ) Mais ou menos 
(  ) Muito pouco 
(  ) Nada 
(  ) Não há casos da doença 
 
17. Você sabe o que é aconselhamento genético? 
(  ) Sim 
(  ) Não 
 
18. Em relação à questão anterior, se você respondeu que sim, teria interesse em participar de um 
aconselhamento genético? 
(  ) Sim 
(  ) Não 
 
19. Marque abaixo qual(is) doença(s) você apresenta atualmente: 
[  ] Doença de Alzheimer 
[  ] Doença de Parkinson 
[  ] Asma / Bronquite/ Rinite 
[  ] Pressão alta 
[  ] Doenças da tireoide 
[  ] Câncer 
[  ] Doenças cardíacas e circulatórias 
[  ] Nenhuma doença 
Outro: 
 
20. Seus familiares (pai, mãe, irmãos, avós) apresentam ou faleceram por alguma das doenças abaixo: 
[  ] Doença de Alzheimer 
[  ] Doença de Parkinson 
[  ] Pressão alta 
[  ] Doenças cardíacas e circulatórias 
[  ] Câncer 
[  ] Doenças da tireoide 
[  ] Nenhuma doença 
Outro: 
 
21. Marque abaixo em qual(is) locais você apresenta desconforto/dor: 
[  ] Nenhuma dor 
[  ] Cabeça/Olhos 
[  ] Coluna 
[  ] Braços/Ombro 
[  ] Punhos/Mãos 
[  ] Pernas/Pés 
Outro: 
 
ESTILO DE VIDA E SAÚDE 
 
22. Como está sua saúde atualmente? 
(  ) Excelente 
(  ) Boa 
(  ) Regular 
(  ) Ruim 
(  ) Muito ruim 
 
23. Como você considera a qualidade de seu sono? 
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(  ) Excelente 
(  ) Boa 
(  ) Regular 
(  ) Ruim 
(  ) Muito ruim 
 
24. Qual a duração média do seu sono? 
(  ) Mais de 8 horas 
(  ) 7 a 8 horas 
(  ) 6 a 7 horas 
(  ) 5 a 6 horas 
(  ) Menos de 5 horas 
 
25. Você costuma dormir assistindo televisão, em um local público e/ou como passageiro de um automóvel? 
(  ) Nunca 
(  ) Muito raramente 
(  ) Às vezes 
(  ) Frequentemente 
(  ) Muito frequentemente 
 
26. Você considera sua vida em família: 
(  ) Excelente 
(  ) Boa 
(  ) Regular 
(  ) Ruim 
(  ) Muito ruim 
 
27. Como você se sente quando está no trabalho: 
(  ) Excelente 
(  ) Bem 
(  ) Regular 
(  ) Ruim 
(  ) Muito ruim 
(  ) Não trabalho 
(  ) Sou aposentado 
 
28. Como você se sente em seu horário de lazer: 
(  ) Excelente 
(  ) Bem 
(  ) Regular 
(  ) Ruim 
(  ) Muito ruim 
 
29. Em relação ao cigarro: 
(  ) Nunca fumei 
(  ) Parei há mais de 2 anos 
(  ) Parei de 1 ano a menos de 2 anos 
(  ) Parei há menos de 1 ano 
(  ) Sou fumante 
 
30. Se você é fumante, quantos cigarros fuma por dia? 
(  ) Não sou fumante 
(  ) Menos de 5 cigarros 
(  ) 5 a 14 cigarros 
(  ) 15 a 20 cigarros 
(  ) Mais de 20 cigarros 



 

19 
 

 
31. Em uma semana normal, quantas “doses” de bebidas alcoólicas você bebe? (1 dose = ½ garrafa de 
cerveja, 1 copo de vinho ou 1dose de uísque / conhaque / cachaça)? 
(  ) Não bebo 
(  ) 1 a 4 doses 
(  ) 5 a 9 doses 
(  ) 10 a 13 doses 
(  ) 14 doses ou mais 
 
32. Você pratica exercícios físicos regularmente? Se sim quais? 
[  ] Musculação 
[  ] Caminhada 
[  ] Natação 
[  ] Ciclismo 
[  ] Dança 
[  ] Corrida 
[  ] Não pratico 
Outro: 
 
33. Você pratica exercícios? Se sim, por que? 
[  ] Estética 
[  ] Condições físicas 
[  ] Recomendação médica 
[  ] Não pratico 
Outro: 
 
34. Qual a sua satisfação em relação ao seu trabalho? 
(  ) Muito satisfeito 
(  ) Satisfeito 
(  ) Nem insatisfeito/nem satisfeito 
(  ) Insatisfeito 
(  ) Muito insatisfeito 
(  ) Não trabalho 
(  ) Sou aposentado 
 
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA 
 
35. Como você avalia a sua qualidade de vida? 
(  ) Muito boa 
(  ) Boa 
(  ) Regular 
(  ) Ruim 
(  ) Muito ruim 
 
36. Em que medida você acha que uma eventual ou persistente dor física impede você de fazer o que você 
precisa? 
(  ) Nada 
(  ) Muito pouco 
(  ) Mais ou menos 
(  ) Bastante 
(  ) Extremamente 
 
37. O quanto você precisa de algum tratamento médico para levar sua vida diária? 
(  ) Nada 
(  ) Muito pouco 
(  ) Mais ou menos 
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(  ) Bastante 
(  ) Extremamente 
 
38. O quanto você aproveita a vida? 
(  ) Extremamente 
(  ) Bastante 
(  ) Mais ou menos 
(  ) Muito pouco 
(  ) Nada 
 
39. Em que medida você acha que sua vida tem sentido? 
(  ) Extremamente 
(  ) Bastante 
(  ) Mais ou menos 
(  ) Muito pouco 
(  ) Nada 
 
40. O quanto você consegue se concentrar? 
(  ) Extremamente 
(  ) Bastante 
(  ) Mais ou menos 
(  ) Muito pouco 
(  ) Nada 
 
41. Quão seguro(a) você se sente em sua vida diária? 
(  ) Extremamente 
(  ) Bastante 
(  ) Mais ou menos 
(  ) Muito pouco 
(  ) Nada 
 
42. Quão saudável é o seu ambiente físico (clima, barulho, poluição, atrativos)? 
(  ) Extremamente 
(  ) Bastante 
(  ) Mais ou menos 
(  ) Muito pouco 
(  ) Nada 
 
As questões seguintes perguntam sobre como você tem se sentido ou é capaz de fazer certas coisas 
nestas últimas 2 semanas: 
 
43. Você tem energia suficiente para o seu dia-a-dia? 
(  ) Completamente 
(  ) Muito 
(  ) Médio 
(  ) Muito pouco 
(  ) Nada 
 
44. Você é capaz de aceitar sua aparência física? 
(  ) Completamente 
(  ) Muito 
(  ) Médio 
(  ) Muito pouco 
(  ) Nada 
 
45. Você tem dinheiro suficiente para satisfazer suas necessidades? 
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(  ) Completamente 
(  ) Muito 
(  ) Médio 
(  ) Muito pouco 
(  ) Nada 
 
46. Quão disponíveis para você estão as informações que precisa no seu dia-a-dia? 
(  ) Completamente 
(  ) Muito 
(  ) Médio 
(  ) Muito pouco 
(  ) Nada 
 
47. Em que medida você tem a oportunidade de atividade de lazer? 
(  ) Completamente 
(  ) Muito 
(  ) Médio 
(  ) Muito pouco 
(  ) Nada 
 
As questões seguintes perguntam sobre quão bem ou satisfeito você se sentiu a respeito de vários 
aspectos de sua vida nas últimas 2 semanas: 
 
48. Como você é capaz de se locomover? 
(  ) Muito bem 
(  ) Bem 
(  ) Nem mal/nem bem 
(  ) Mal 
(  ) Muito mal 
 
49. Como você se sente em relação a sua capacidade de desempenhar as atividades do seu dia-a-dia? 
(  ) Muito satisfeito 
(  ) Satisfeito 
(  ) Nem insatisfeito/nem satisfeito 
(  ) Insatisfeito 
(  ) Muito insatisfeito 
 
50. Como você se sente em relação a sua capacidade para o trabalho? 
(  ) Muito satisfeito 
(  ) Satisfeito 
(  ) Nem insatisfeito/nem satisfeito 
(  ) Insatisfeito 
(  ) Muito insatisfeito 
 
51. Como você está consigo mesmo? 
(  ) Muito satisfeito 
(  ) Satisfeito 
(  ) Nem insatisfeito/nem satisfeito 
(  ) Insatisfeito 
(  ) Muito insatisfeito 
 
52. Como você está em suas relações pessoais (amigos, parentes, conhecidos, colegas)? 
(  ) Muito satisfeito 
(  ) Satisfeito 
(  ) Nem insatisfeito/nem satisfeito 
(  ) Insatisfeito 
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(  ) Muito insatisfeito 
 
53. Como você se sente em relação a sua vida sexual? 
(  ) Muito satisfeito 
(  ) Satisfeito 
(  ) Nem insatisfeito/nem satisfeito 
(  ) Insatisfeito 
(  ) Muito insatisfeito 
 
54. Como você se sente com o apoio que recebe de seus amigos? 
(  ) Muito satisfeito 
(  ) Satisfeito 
(  ) Nem insatisfeito/nem satisfeito 
(  ) Insatisfeito 
(  ) Muito insatisfeito 
 
55. Em relação às condições do local onde mora, você está: 
 
(  ) Muito satisfeito 
(  ) Satisfeito 
(  ) Nem insatisfeito/nem satisfeito 
(  ) Insatisfeito 
(  ) Muito insatisfeito 
 
56. Como você se sente com o seu acesso aos serviços de saúde? 
(  ) Muito satisfeito 
(  ) Satisfeito 
(  ) Nem insatisfeito/nem satisfeito 
(  ) Insatisfeito 
(  ) Muito insatisfeito 
 
57. Como você se sente em relação ao seu meio de transporte? 
(  ) Muito satisfeito 
(  ) Satisfeito 
(  ) Nem insatisfeito/nem satisfeito 
(  ) Insatisfeito 
(  ) Muito insatisfeito 
 
58. Com que frequência você tem sentimentos negativos tais como mau humor, desespero, ansiedade e 
depressão nas últimas 2 semanas? 
(  ) Nunca 
(  ) Muito raramente 
(  ) Às vezes 
(  ) Frequentemente 
(  ) Muito frequentemente 
 
Este instrumento pode ser reproduzido e utilizado para fins educacionais e de pesquisa, desde que citados 
os seus autores e fonte; adaptado de: LEITE, Neiva; VILELA JÚNIOR, Guanis de Barros; CIESLAK, 
Fabrício; ALBUQUERQUE, André Martines – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA 
E DA SAÚDE – QVS-80 In: MENDES, Ricardo Alves e LEITE, Neiva Ginástica Laboral: Princípios e 
Aplicações Práticas. Barueri (SP): Manole, cap 3, 2008. 
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7.2  PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

Título da Pesquisa: RISCOS GENÉTICOS E QUALIDADE DE VIDA DOS PACIENTES COM COREIA 
DE HUNTINGTON E DE SEUS FAMILIARES  
Pesquisador: LEIDE DE ALMEIDA PRAXEDES 
Área Temática: Genética Humana: 

(Trata-se de pesquisa envolvendo Genética Humana que não necessita de 
análise ética por parte da CONEP;); 

Versão: 1 
CAAE: 78065417.1.0000.5512 
Instituição Proponente: Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo - Supero 
Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

DADOS DO PARECER 

Número do Parecer: 2.340.454 

Apresentação do Projeto: 

De acordo. 

Objetivo da Pesquisa: 

De acordo. 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Riscos mínimos e benefícios relevantes. 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

Não há comentários. 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

De acordo 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Não há pendências 

Considerações Finais a critério do CEP: 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados 

 
 UNIVERSIDADE PAULISTA - 

UNIP / VICE-REITORIA DE 
PESQUISA E PÓS 
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Página 01 de 02 

Tipo 
Documento 

Arquivo Postagem Autor Situação 

Informações 
Básicas do Projeto 

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 
ROJETO_982506.pdf 

30/09/2017 
12:57:39 

 Aceito 

Outros qvs80.pdf 30/09/2017 
12:39:09 

LEIDE DE 
ALMEIDA 
PRAXEDES 

Aceito 

Orçamento orcamento_huntington_2.pdf 30/09/2017 
12:27:45 

LEIDE DE 
ALMEIDA 
PRAXEDES 

Aceito 

Declaração de 
Pesquisadores 

carta_apresentacao_huntington.pdf 20/08/2017 
23:18:43 

LEIDE DE 
ALMEIDA 
PRAXEDES 

Aceito 

Declaração de 
Pesquisadores 

termo_compromisso_huntington.pdf 20/08/2017 
23:17:59 

LEIDE DE 
ALMEIDA 
PRAXEDES 

Aceito 

TCLE / Termos de 
Assentimento / 
Justificativa de 
Ausência 

frm_termo_de_consentimento_TCLE_hu 
ntington.pdf 

20/08/2017 
23:17:47 

LEIDE DE 
ALMEIDA 
PRAXEDES 

Aceito 

Projeto Detalhado / 
Brochura 
Investigador 

PROJETO_HUNTINGTON.pdf 20/08/2017 
23:17:22 

LEIDE DE 
ALMEIDA 
PRAXEDES 

Aceito 

Declaração de 
Pesquisadores 

intencao_pesquisa_huntington.pdf 20/08/2017 
23:16:55 

LEIDE DE 
ALMEIDA 
PRAXEDES 

Aceito 

Folha de Rosto folha_rosto_huntington.pdf 20/08/2017 
23:16:28 

LEIDE DE 
ALMEIDA 
PRAXEDES 

Aceito 

 
 
 
 
 
 
 
Situação do Parecer: 
Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 
Não 

Endereço: Rua Dr. Barcelar,1212 
Bairro: Vila Clementino CEP: 04.026-002 
UF: SP Município: SAO PAULO 

Telefone: (11)5586-4090 Fax: (11)5586-4073 E-mail: cep@unip.br 
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SAO PAULO, 20 de Outubro de 2017 

 

Assinado por: 
MENDEL ABRAMOWICZ 

(Coordenador) 

Endereço: Rua Dr. Barcelar,1212 
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