
Introdução Resultados

● Até o momento o questionário Transition-Q mostrou-se um instrumento fácil de ser 
utilizado por jovens com PC, possibilitando um bom panorama do processo de 
aquisição de autonomia no cuidado com a própria saúde nesta população, sendo 
assim um bom instrumento para mensurar a transição no cuidado em saúde. 

● A tradução do Transition-Q proporcionará acesso ao primeiro instrumento em 
português brasileiro que avalia a prontidão com relação aos cuidados com a 
própria saúde de adolescentes com condições crônicas durante a transição para a 
vida adulta no Brasil. 

● Isto contribuirá para a avaliação do desenvolvimento da autonomia dos 
adolescentes assim como  para  o planejamento de intervenções e serviços 
com foco na transição para a vida adulta. 

Conclusão

● Desenho do estudo: tradução e adaptação cultural³. 
● Número do Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE): 

36531620.8.0000.5504
● Participantes:

● Amostra Esperada: 5; Amostra Recrutada até o momento:4
● Etapas:

● Análise dos dados: os relatos dos participantes serão analisados 
qualitativamente. 
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● Adaptação cultural (em andamento): 

● Finalizada e aprovada esta etapa pelo 
CanChild, terá início o processo de 
validação. Uma vez validada, a versão 
traduzida para o português estará pronta 
para ser utilizada pela população Brasileira, 
estando disponível no site www.canchild.ca
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● Traduzir e adaptar culturalmente o Transition-Q para uso com 
adolescentes com Paralisia Cerebral (PC) no Brasil.

● Agradecemos ao CanChild pela disponibilização do instrumento, e aos voluntários 
participantes da pesquisa.

● Pesquisa fomentada pelo: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico(CNPq); Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica da 
UFSCar (PIBIC); e pelo Emerging Leaders in America Program (ELAP), do 
Governo do Canadá.

Agradecimentos

Objetivo 

Transição do cuidado em saúde 
● A transição em saúde diz respeito a mudança do cuidado dos programas de 

saúde com foco em crianças para programadas de saúde com foco em 
adultos. 

● É um processo esperado, multifatorial e delicado especialmente para 
indivíduos com condições crônicas de saúde de origem na infância. Porém, 
este ainda é um processo pouco estruturado e avaliado¹.

Transition-Q 
● Questionário de auto relato que objetiva avaliar a prontidão no 

autogerenciamento da própria saúde de adolescentes com condições 
crônicas de saúde com idade entre 12 e 18 anos por meio de 14 perguntas de 
múltipla escolha².

➔ Critérios de inclusão: 
diagnóstico de PC, idade 
entre  12 e 18 anos, e nível 
cognitivo para compreender e 
responder sozinho o 
instrumento; ter acesso à 
internet para participar de 
forma remota; concordar com 
os Termos de Consentimento/ 
Assentimento. 

➔ Critérios de exclusão: não ter 
diagnóstico de PC, idade 
inferior a 12 ou superior a 18 
anos; não ter nível cognitivo 
para compreender e responder 
sozinho o instrumento; não 
concordar com os Termos de 
Assentimento/Consentimento;

➔ Descontinuidade: Falta de 
interesse/Dificuldade em 
continuar participando 

Figura 1. Layout do questionário Transition-Q traduzido para o 
Português. OBS: apenas parte do questionário está ilustrada

● Versão traduzida para
 o  Português:

● Tradução: não houve 
discrepâncias com 
relação aos aspectos 
linguísticos entre os 
diferentes idiomas.

● Por orientação do 
autores o título foi 
mantido como 
“Transition-Q”.

Participante Sexo Idade Estado de Origem
P1 Masculino 16 anos São Paulo  
P2 Feminino 16 anos São Paulo 
P3 Masculino 13 anos Minas Gerais
P4 Masculino 14 anos Minas Gerais 

Tabela 1. Caracterização da amostra
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