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Resumo 

PRADELA J. Adaptação transcultural do Headache Disability Inventory (HDI), validade e 

confiabilidade do HDI e da versão brasileira do Teste do Impacto da Dor de Cabeça (HIT-

6TM) em pacientes com cefaleias. [dissertação]. Ribeirão Preto: Universidade de São Paulo, 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 2020. 99f. 

A cefaleia é um sintoma frequentemente relatado pelos pacientes na prática clínica e causa 

um grande impacto na vida diária do indivíduo. No entanto, muitos pacientes apresentam 

dificuldades no relato da dor e da incapacidade, sendo estes aspectos relevantes para a 

proposta terapêutica. O Headache Disability Inventory (HDI) e o Headache Impact Test 

(HIT-6™) são questionários que mensuram a frequência com que a dor de cabeça afeta a 

saúde e o bem-estar do indivíduo. No entanto, o HDI não foi traduzido e adaptado para a 

população brasileira e o HIT-6™ não teve suas propriedades psicométricas avaliadas. 

Portanto, o objetivo deste estudo foi traduzir e realizar a adaptação transcultural do 

questionário HDI para o Português Brasileiro e analisar a validade e a confiabilidade do 

HDI e do HIT-6™ em pacientes com cefaleias. A amostra foi triada do Ambulatório de 

Cefaleia do Hospital das Clínicas da FMRP/USP com o diagnóstico de cefaleias primárias 

e secundárias de acordo com a Classificação Internacional das Cefaleias. Foram incluídos 

indivíduos entre 18 a 65 anos, com cefaleia em pelo menos um dia no último mês. No 

processo de adaptação transcultural do questionário HDI foram incluídos 30 pacientes 

(idade 34,9; DP 11,5) e para a validade e confiabilidade dos questionários HDI e HIT-

6™ foram incluídos 132 (idade: 39,6; DP 12,7) e 67 (idade: 36,8; DP: 12,5) pacientes, 

respectivamente. A versão traduzida e adaptada para o Português do HDI foi aplicada em 

30 pacientes, e destes somente 20% apresentaram dúvidas em relação ao entendimento e 

significado das palavras. Sua consistência interna foi de 0,84; considerada uma correlação 

ótima entre os itens do questionário. Dessa forma, a versão aplicada no estágio pré-teste 

foi definida como a versão final do questionário. Na avaliação da validade, o questionário 

HDI-Brasil apresentou moderada correlação positiva com o questionário HIT-6TM (0,67, 

ICC95%: 0,56 a 0,75; p<0,05) e forte e negativa com o questionário SF-12 (-0,70, 

ICC95%: -0,79 a -0,59; p<0,05). O HIT-6TM apresentou uma correlação moderada 

negativa com o questionário SF-12 (-0,64, ICC95%: -0,72 a -0,52; p<0,05). A 

confiabilidade entre as avaliações foi excelente tanto para o HDI-Brasil (ICC: 0,95, 

p<0,05) quanto para o HIT-6TM (ICC: 0,95, p<0,05). O HDI-Brasil e o HIT-6TM 

apresentaram erro padrão da medida de 2,26 e 0,70, respectivamente. Portanto, conclui-

se que os questionários HDI-Brasil e o HIT-6TM foram considerados válidos e confiáveis 

para a avaliação do impacto dos diversos tipos de cefaleias na população brasileira.  

Palavras chave: incapacidade, qualidade de vida, cefaleia, tradução, validade, 

confiabilidade. 

 



 

9 

 

Abstract 

PRADELA J. Cross-cultural adaptation of the Headache Disability Inventory 

(HDI), validity and reliability of HDI and the Brazilian version of the Headache 

Impact Test (HIT-6TM) in patients with headache. [thesis]. Ribeirão Preto: University 

of São Paulo, Ribeirão Preto Medical School, 2020. 99p. 

Headache is a symptom frequently reported by patients in clinical practice and it is related 

to a substantial impact on patients’ daily life. However, many patients have difficulties to 

report pain and disability levels, and these aspects are relevant in the therapeutic 

approach. The Headache Disability Inventory (HDI) and the Headache Impact Test (HIT-

6™) are questionnaires that measure the frequency that the headache interferes in the 

health and well-being of the individual. However, the HDI is not translated or adapted for 

the Brazilian population and the HIT-6™ did not have its psychometric properties 

evaluated so far. Therefore, the aim of this study was to translate and to perform the cross-

cultural adaptation of the HDI questionnaire into Brazilian Portuguese and to evaluate the 

validity and reliability of HDI and HIT-6™ headaches. The sample was screened from 

the Headache Outpatient Clinic of the FMRP/USP with diagnosis of primary and 

secondary headaches according to the International Classifications of Headaches. 

Individuals between 18 to 65 years old and headaches at least once within the last month 

were included. Up to 30 patients (age 34.9; SD 11.5) were included for the cross-cultural 

adaptation of the HDI questionnaire and, 132 (age: 39.6; DP 12.7) and 67 (age: 36.8; 

DP:12.5) patients were included for the validity and reliability of the HDI and HIT-6™, 

respectively. The translated and adapted version of the HDI was administered in 30 

patients and only 20% of them had doubts regarding the understanding and meaning of 

the words. Its internal consistency was 0.84, considered an optimal correlation between 

the questionnaire items. Thus, the version applied at the pre-test stage was defined as the 

final version of the questionnaire. The HDI-Brazil questionnaire showed a moderate 

positive correlation with the HIT-6TM (0.67, ICC95%: 0.56 to 0.75; p<0.05) and a strong 

negative correlation with the SF-12 questionnaire (-0.70, ICC95%: -0.79 to -0.59; p<0.05) 

in the construct validity assessment. HIT-6TM also showed a moderate negative 

correlation with the SF-12 questionnaire (-0.64, ICC95%: -0.72 to -0.52; p<0.05). The 

reliability between first and second evaluations was excellent for both the HDI-Brazil 

(ICC: 0.95; p<0.05) and for HIT-6TM (ICC: 0.95; p<0.05). The HDI-Brazil and HIT-6TM 

presented a standard measurement error of 2.26 and 0.70, respectively. Therefore, the 

HDI-Brazil and HIT-6TM questionnaires were considered valid and reliable for the 

evaluation of the impact of different types of headache among the Brazilian population.     

Key words: disability, quality of life, headache, translations, validity, reliability. 
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1. Introdução 

Na prática clínica a cefaleia é um sintoma frequentemente relatado pelos pacientes. 

Estima-se que pelo menos 76% das mulheres e 57% dos homens apresentam pelo menos 

uma crise de cefaleia por mês.1  

De acordo com a Classificação Internacional de Cefaleias2, as cefaleias são 

diagnosticadas de acordo com o fenótipo apresentado no momento ou que o indivíduo 

vem apresentando durante um período de tempo, na ausência de outra patologia que 

reproduza os mesmos sintomas. Além disso, as cefaleias podem ser classificadas em 

primárias, que são definidas quando nenhum outro transtorno ou doença justifique os 

sintomas; e secundárias, que são consequências de outras doenças demonstráveis em 

exames clínicos e/ou laboratoriais.3  

As principais cefaleias primárias são as cefaleias do tipo tensional (CTT), cefaleia 

primária mais prevalente que afeta cerca de 40% da população; e a migrânea (M), que 

apresenta prevalência de 12%, sendo cerca de 8% em indivíduos do sexo masculino e 

18% em indivíduos do sexo feminino.1 Outros tipos descritos como primárias são as 

cefaleias trigêmino-autonômicas (CTA), que compartilham os aspectos clínicos de 

cefaleia associados a sintomas autonômicos parassimpáticos cranianos. Dentre os tipos 

mais comuns, são listadas a hemicrania paroxística, cefaleia neuralgiforme com hiperemia 

conjuntival e lacrimejamento (SUNCT); a cefaleia neuralgiforme unilateral com sintomas 

autonômicos faciais (SUNA); e cefaleia em salvas; cuja prevalência é menor que 1% e 

acomete principalmente homens.3  

As etiologias mais comuns que resultam no diagnóstico de cefaleias secundárias 

são: trauma cefálico ou cervical, doenças vasculares craniana ou cervical, transtornos 

intracranianos não-vasculares, uso de substância ou retirada da mesma, infecção, 

transtorno de homeostase, transtornos psiquiátricos ou transtornos do crânio, pescoço, 

olhos, nariz, seios da face, dentes e boca.3  

As cefaleias ainda podem ser classificadas de acordo com a frequência de crises, 

sendo considerada crônica quando o indivíduo apresenta mais de 15 dias de dor por mês; 

e episódica, quando apresenta menos de 15 dias de dor por mês.3 

Esta condição gera um grande impacto na vida diária do indivíduo, estando 

relacionadas à uma significativa redução da produtividade e qualidade de vida, com altos 

níveis de incapacidade, ônus pessoal e socioeconômico.4 No entanto, muitos pacientes 
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apresentam dificuldades no relato da dor e nível de incapacidade, dificultando o 

estabelecimento da proposta terapêutica adequada às individualidades do paciente.5 

A aplicação de instrumentos de medidas auto reportadas de incapacidade por meio 

da percepção do paciente avaliam o impacto que uma condição causa na realização de 

suas atividades diárias, podendo ser considerada uma abordagem adequada para avaliar a 

conduta terapêutica. Para isso, é necessário o desenvolvimento de ferramentas capazes de 

quantificar a incapacidade causada por uma doença.6 Para ser útil para a prática clínica, 

uma ferramenta de avaliação deve ser adapatada culturalmente, válida, confiável e fácil 

de usar. Além disso, deve ser consistente com o julgamento clínico sobre as necessidades 

de tratamento.7  

Para avaliar o impacto das cefaleias em geral, estão disponíveis os questionários o 

Headache Impact Test (HIT-6™ GlaxoSmithKline)8 e o Headache Disability Inventory 

(HDI).9 Ambos mensuram a frequência com que a dor de cabeça afeta a saúde e o bem-

estar do indivíduo, sendo possível determinar o impacto da dor de cabeça nas atividades 

de vida diária.9,10 O HDI é amplamente utilizado em diversos países e recomendado por 

diversos autores devido à sua eficácia na avaliação do impacto da dor de cabeça,6,11 no 

entanto, ainda não está traduzido para a língua portuguesa nem adaptado culturalmente. 

Além disso, tanto o HDI quanto o HIT-6™ ainda não tiveram suas propriedades 

psicométricas analisadas para a população brasileira. 
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2. Revisão de Literatura 

 

2.1 Cefaleia 

 

A cefaleia, ou popularmente conhecida como dor de cabeça, é um sintoma 

localizado na região da cabeça, entre a região suboccipital e a região supraorbitária. É 

uma condição neurológica prevalente e consequentemente, um dos sintomas mais 

frequentes na prática clínica.2 

Esse sintoma pode ser atribuído a variados diagnósticos, e em geral as cefaleias são 

classificadas em primarias e secundárias. Dentro de cada classificação, é verificado os 

diferentes diagnósticos de cefaleias e seus subtipos, cada uma variando em relação ao 

fenótipo, localização, sinais e sintomas, frequência e intensidade da dor.2 

Sendo a cefaleia um sintoma comum na população mundial, é estimado que pelo 

menos 93% dos homens e 99% das mulheres apresentarão pelo menos um episódio de 

cefaleia ao longo da vida.1 Devido à alta prevalência, é uma das principais causas de 

incapacidade e impacto no Brasil e no mundo.4,12,13
  

 

2.1.1  Aspectos Históricos da criação da Classificação Internacional das Cefaleias  

 

Devido à variedade de sintomas e/ou etiologias da que caracterizam a cefaleia, foi 

formado em 1962 um comitê na tentativa de diferenciar os tipos de cefaleias. O Comitê 

de Classificação da Cefaleia do Instituto Nacional de Saúde14 propôs uma classificação 

para as cefaleias baseada nos mecanismos desencadeadores da dor que foi publicada no 

Journal of the American Medical Association (JAMA) e amplamente utilizada até 1998. 

No Brasil, em 1976 foi criada uma Sociedade voltada para fomentar conhecimentos 

no campo das cefaleias, idealizada pelos médicos Edgard Raffaelli Jr, Wilson Farias da 

Silva e Gilberto Rebello de Matos, na cidade de Salvador, Bahia. Em 1978, foi fundada 

a Sociedade Brasileira de Cefaleia e Enxaqueca, e a partir de 1992, essa entidade de cunho 

científico passou a ser denominada como Sociedade Brasileira de Cefaleia.  

Em setembro de 1982, foi fundada a Sociedade Internacional de Cefaleia 

(International Headache Society) em Londres. No ano seguinte, foi realizado o primeiro 

Congresso da Sociedade Internacional de Cefaleia em Munique, Alemanha; e em 1988, 

o Comitê de Classificação das Cefaleias da Sociedade Internacional de Cefaleia publicou 
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a primeira edição de sua Classificação e Critérios Diagnósticos das Cefaleias, Neuralgias 

Cranianas e Dor Facial (ICHD).15  

Em setembro de 2003, a segunda edição da ICHD foi aprovada no Congresso da 

Sociedade Internacional de Cefaleia em Roma e publicada no ano seguinte.16 Atualmente, 

essa classificação encontra-se em sua terceira versão, atualizada no ano de 2018.2  

Essa classificação é um guia para o apropriado diagnóstico da cefaleia e também é 

considerada fundamental na uniformização da linguagem e comunicação entre os 

profissionais da área da saúde. Devido os inúmeros subtipos e diversas possíveis 

etiologias da cefaleia, a ICHD fornece de maneira objetiva informações fundamentais 

quanto ao fenótipo e necessidade de realização de exames complementares, sendo 

importante para a abordagem na prática clínica.17  

 

2.2 Diagnóstico das Cefaleias de acordo com a ICHD-III 

 

Baseada nas definições encontradas na ICHD-III,2 as cefaleias são diagnosticadas 

principalmente de acordo com o fenótipo e apresentação da dor, ou sua etiologia, quando 

presente.  

As cefaleias tem uma prevalência geral de 48,9%18 e são classificadas em dois 

grandes subtipos: 

1. Primárias: definidas como cefaleia-doença, a qual ocorrem independente de 

uma etiologia específica, sem que haja outra condição médica conhecida.4 São 

essencialmente diagnosticadas pela história clínica e raramente são 

necessários exames complementares. De acordo com a ICHD-III, existem 90 

tipos de cefaleias consideradas primárias e dentre elas são incluídas a cefaleia 

do tipo tensional, migrânea, cefaleias trigêmino-autonômicas e outras 

cefaleias primárias.3  

2. Secundárias: são definidas quando a cefaleia possui estreita relação temporal 

com outro distúrbio que pode ser considerado a etiologia do sintoma. Essa 

cefaleia então, é atribuída à uma doença pré-existente. As cefaleias 

secundárias podem ser diagnosticadas pela história clínica, mas muitas vezes 

são necessários exames laboratoriais complementares para confirmação do 

diagnóstico. De acordo com a ICHD-III, existem 197 tipos de cefaleias 

secundárias subdivididas em 8 categorias. Dentre elas, são descritas as 

cefaleias atribuídas a lesão ou traumatismo craniocefálico e/ou cervical, 
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atribuída a doença vascular craniana ou cervical,  atribuída a patologia 

intracraniana não vascular, atribuída a uma substância ou sua privação, 

atribuída a infecção, atribuída a uma perturbação da homeostasia, cefaleia ou 

dor facial atribuída a uma patologia do crânio, pescoço, olhos, ouvidos, nariz, 

seios perinasais, dentes, boca ou outra estrutura do crânio ou da face e cefaleia 

atribuída a doença psiquiátrica.2  

 

2.2.1 Principais cefaleias primárias 

 

2.2.1.1 Migrânea  

 

A migrânea é uma cefaleia primária com sintomatologia clínica caracterizada por 

dor unilateral de qualidade pulsátil, com duração de 4 a 72 horas, intensidade de moderada 

a severa e piora com esforço físico. Apresenta fotofobia, fonofobia, náusea e/ou vômitos 

como sintomas comuns associados.2 Ela pode ser crônica, quando ocorre em 15 ou mais 

dias no mês por pelo menos três meses e desses 15 dias, em pelo menos 8 as características 

migranosas estão presentes; ou episódica, quando os episódio de dor ocorrem em menos 

de 15 dias por mês.2 

Essa doença didaticamente se apresenta em quatro fases: o pródromo, a aura, 

dor/sintomas acompanhantes e o pósdromo. A fase de pródromo antecede horas ou dias 

a cefaleia, atingindo cerca de 33% dos indivíduos;19 e a fase do pósdromo, que ocorre 

após a crise de cefaleia atinge cerca de 81% dos indivíduos.20 Os sintomas comuns destas 

fases são a hiperatividade, depressão, o desejo por alimentos específicos, bocejos 

repetidos, dentre outros.  

A aura está presente em 10% a 12%3 dos pacientes com migrânea e é caracterizada 

por sintomas neurológicos focais reversíveis que precedem ou acompanham a cefaleia 

com duração de 5 a 60 minutos. Os sintomas podem ser visuais, sensoriais, de fala ou 

linguagem, motores, de tronco cerebral e de retina e desses, 90% das auras são visuais.3 

A migrânea é também diagnosticada de acordo com a presença de aura, sendo subdivida 

em migrânea com ou sem aura.  

A migrânea é considerada a 3ª doença mais comum do mundo,4 com prevalência de 

11,5%.21 No Brasil essa prevalência é maior, presente em 15,8% da população. Cerca de 

9% dos indivíduos diagnosticados com migrânea são do sexo masculino e 22% são do 

sexo feminino.13  
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Além da alta prevalência, a migrânea gera altos custos diretos e indiretos para os 

migranosos. Estima-se que para um indivíduo com migrânea episódica, o custo anual seja 

de R$ 2,600; e para indivíduos com migrânea crônica esse valor quase duplica, chegando 

a R$8,000.22 

 

2.2.1.2 Cefaleia do Tipo Tensional 

 

A CTT tem como característica principal a cefaleia bilateral de qualidade em 

pressão com intensidade de leve a moderada, que não piora com o esforço físico. O 

indivíduo não apresenta náusea e/ou vômito, mas pode apresentar fotofobia ou fonofobia 

durante as crises. A dor pode durar entre meia hora até sete dias.3  Além disso, a doença 

pode ser classificada de acordo com a frequência de crises, sendo considerada crônica 

quando o indivíduo apresenta mais de 15 dias de dor por mês; e episódica, quando 

apresenta menos de 15 dias de dor por mês.3  

A CTT é cefaleia primária mais prevalente, presente em 42% da população.23 No 

Brasil a sua prevalência é de 29,5% na população geral, 28,1% no sexo masculino e 30,3% 

no sexo feminino.13 Segundo a ICHD-III, a frequência populacional da CTT varia de 30% 

a 78%,3 sendo considerada a 2ª condição mais prevalente no mundo.4 Dessa forma, a CTT 

apresenta maiores níveis de impacto econômico,24 atingindo cerca de R$ 13,8 bilhões 

para o serviço público mundial.4 

 

2.2.1.3 Cefaleias trigêmino-autonômicas 

 

As CTA formam um grupo de cefaleias que tem como características em comum, 

além da dor estritamente unilateral de qualidade em facada, a presença de sinais 

autonômicos. Dentre eles ocorre o lacrimejamento ou vermelhidão ocular, epífora, 

rinorreia, congestão nasal, hipersudorese frontal e facial, miose e ptose, sendo tais 

sintomas ipsilaterais à cefaleia. Tem prevalência menor que 1% da população, atingindo 

em sua maioria homens. Além disso, podem ser classificadas de acordo com sua 

frequência, sendo episódicas quando ocorre até 15 dias de dor por mês e crônicas, mais 

de 15 dias de dor.3  

Dentre as diversas cefaleias trigêmino-autonômicas, serão descritas a seguir as mais 

prevalentes, incluindo a cefaleia em salvas, SUNCT, SUNA, hemicrania contínua e 

paroxística.2 
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 Cefaleia em salvas 

 

A cefaleia em salvas é caracterizada por crises de dor excruciante, estritamente 

unilaterais em região orbital, supra orbital, temporal ou até mesmo nas três regiões ao 

mesmo tempo.25 Ela apresenta duração de 15-180 minutos e pode ocorrer 

esporadicamente ou até mesmo oito vezes no mesmo dia.3 Dentre as cefaleias trigêmino-

autonômicas, a cefaleia em salvas é a mais estudada e também a mais prevalente, 

ocorrendo em 124 a cada 100.000 na população.26 Ela acomete predominantemente o 

sexo masculino, em uma proporção de cerca de 2,6 homens para 1 mulher, com início 

geralmente entre 19 até 40 anos de idade.27  

As crises podem durar semanas ou meses, e em seguida ter um período de remissão 

que pode durar de meses até anos, sendo considerada cefaleia em salvas episódica. 

Quando o indivíduo apresenta crises por mais de 3 meses sem remissão, a cefaleia é 

considerada crônica. Cerca de 15% dos indivíduos apresentam cefaleias em salvas 

crônica.3 Os custos diretos com indivíduos que apresentam cefaleia em salvas giram em 

torno de 3 milhões de dólares/ano, nos Estados Unidos da América (EUA).26  

 

 Crises de cefaleia neuralgiformes unilaterais de curta duração (SUNA e 

SUNCT) 

 

As cefaleias SUNA e SUNCT apresentam crises de intensidade moderada à severa, 

dor unilateral com duração de 1 a 600 segundos em região temporal ou em outra 

distribuição do nervo trigêmeo. As crises podem ocorrer menos de uma vez por dia.3 

A prevalência dessas cefaleias é < 1% da população em geral28 e a diferença entre 

elas é que a SUNA apresenta somente o lacrimejamento ou a hiperemia conjuntival ou 

nenhum dos dois, e a SUNCT apresenta necessariamente os dois sintomas autonômicos.2 

Ambas as cefaleias são mais prevalentes no sexo feminino. Além disso, devido as 

características autonômicas, estas podem ser confundidas com dores neuropáticas, sendo 

necessário a confirmação correta do diagnóstico. Até o momento, ainda não foram 

realizados estudos a respeito dos custos diretos e indiretos das cefaleias SUNA e SUNCT.  
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 Hemicrania contínua e Hemicrania paroxística 

 

A hemicrania contínua é uma cefaleia persistente e presente há mais de 3 meses, 

com exacerbações de intensidade de moderada a forte. Já a hemicrania paroxística tem 

duração de 2-30 minutos e pode ocorrer algumas ou várias vezes ao dia. Ambas as 

cefaleias são mais prevalentes no sexo feminino e quando há a suspeita desse tipo de 

diagnóstico, é realizado o teste diagnóstico com a medicação indometacina, pois ambas 

são sensíveis a este medicamento.3 

A principal diferença entre essas cefaleias é o tempo de duração das crises, já que 

a hemicrania contínua tem crises de longa duração, durando horas ou até dias e a 

hemicrania paroxística apresentam crises de curta duração. Além disso, a hemicrania 

paroxística pode ser classificada em episódica, afetando 20% desses pacientes, ou 

crônica, afetando 80% dos pacientes diagnosticados com essa cefaleia.27,29  

A hemicrania paroxística tem uma prevalência de 0,5 a cada 1000 indivíduos na 

população em geral e não estão disponíveis dados precisos sobre a prevalência da 

hemicrania contínua.30 Por ser cefaleias de menor prevalência, ainda não foram 

verificados estudos que tenham analisado os custos diretos e indiretos devido à essas 

cefaleias.   

 

2.2.2 Principais cefaleias secundárias 

 

As cefaleias secundárias são aquelas em que a cefaleia é sintoma de uma outra 

doença; diferente das cefaleias primárias, onde o sintoma é a própria doença. De acordo 

com a ICHD-III, existem diversas condições podem causar as cefaleias secundárias. 

Mudanças na personalidade e alterações mentais, vômitos, convulsões e outros sintomas 

podem estar relacionados ao surgimento da cefaleia. Essas doenças podem ser simples, 

como uma gripe; ou mais severas, como um tumor.2 

Segundo a ICHD-III, o diagnóstico é dado quando a cefaleia se desenvolveu ao 

mesmo tempo que o início da presumida patologia causal; quando o sintoma piorou 

significativamente com o agravamento da patologia ou ao contrário, quando houve 

melhora do sintoma com uma melhora significativa melhora da patologia. Além disso, a 

cefaleia tem as mesmas características típicas da patologia e quando existe outra 

evidência da causa do sintoma.3  
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Cada uma das cefaleias tem suas características específicas, podendo até mesmo 

apresentar características de cefaleias primárias, portanto, é importante que o diagnóstico 

seja realizado da maneira mais completa possível, por meio da história clínica e/ou de 

exames laboratoriais e/ou imagem. Além disso, elas também podem ser se apresentar nas 

formas episódica ou crônica.3 

Estudos de prevalência estimam que somente 18% dos indivíduos com cefaleia 

apresentam etiologia secundária à outra doença.31 Em serviços de atendimento terciários 

estima-se que cerca de 12,9% dos pacientes atendidos apresentam cefaleias secundárias.  

A ICHD -III fornece uma classificação que consiste em 8 categorias e 46 subcategorias 

de cefaleias secundárias.3  São elas: 

 

1.  Cefaleia atribuída a traumatismo craniano e/ou cervical,  

2. Cefaleia atribuída a doença vascular cerebral e/ou cervical,  

3. Cefaleia atribuída a patologia intracraniana não-vascular,  

4. Cefaleia atribuída ao uso ou privação de substância,  

5. Cefaleia atribuída à infecção,  

6. Cefaleia atribuída a perturbação da homeostasia, 

7. Cefaleia ou dor facial atribuídas a patologia do crânio, pescoço, olhos, 

ouvidos, nariz, seios perinasais, dentes, boca ou outra estrutura facial ou 

craniana, 

8. Cefaleia atribuída a doenças psiquiátricas.2 

 

2.3 Incapacidade e redução da qualidade de vida devido às cefaleias 

 

As cefaleias são um problema mundial que precisam ser bem estudadas a fim de 

serem melhor diagnosticadas e consequentemente tratadas. As mesmas estão relacionadas 

a maiores níveis de incapacidade, limitando diversos domínios incluindo o 

socioeconômico, devido a custos diretos e indiretos associados ao uso do Serviço Público 

de Saúde e afastamentos; o domínio profissional, devido ao alto índice de absenteísmo 

ou redução da produtividade no trabalho; o impacto social, privando o indivíduo de se 

socializar; e o impacto físico, caracterizado pela incapacidade física decorrente das 

cefaleias e diminuição da qualidade de vida.4,21,32,33 Além disso, as cefaleias estão 

associadas a uma maior chance do indivíduo apresentar comorbidades psicológicas 

incluindo ansiedade e depressão.4    
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Conforme demonstrado pelo Global Burden of Headache,32 dentre todas as doenças 

neurológicas, as cefaleias incluindo a migrânea, a CTT e a cefaleia por abuso de 

medicamento – que são as mais prevalentes – ocupam o 6º lugar dentre todas as outras 

doenças que geram incapacidade. Além disso, a migrânea sozinha ocupa a 17ª posição 

como a doença com maior número de anos vividos com incapacidade. 

Com o objetivo de entender a magnitude do impacto relacionado as cefaleias, a 

iniciativa “Lifting The Burden: campanha global para reduzir o impacto da cefaleia” 

verificou os estudos globais que analisaram o impacto causado por essas cefaleias 

mundialmente, multiplicando o número de dias de crise em um ano pela intensidade da 

dor de cada indivíduo. O estudo teve o objetivo de estimar o impacto relacionado às 

cefaleias primárias mais prevalentes, ou seja, a migrânea e a CTT, a qual implicaria algum 

nível de incapacidade. Foram analisadas 107 publicações e os resultados demonstraram 

que a Europa e a América do Norte apresentam o maior impacto, enquanto a Ásia e a 

América do Sul e América Central apresentaram menor impacto causado pelas cefaleias 

primárias. Nesses mesmos continentes, a CTT contribuiu em 58% e a migrânea em 42% 

para o impacto avaliado.33 

A incapacidade gerada pela cefaleia em salvas foi avaliada em um estudo realizado 

na União Europeia, que apresenta custos indiretos relacionados a perdas de dias no 

trabalho, diminuição da eficiência dos dias trabalhados e afastamentos e aposentadoria 

devido a incapacidade gerada pela doença. Cerca de 25% dos indivíduos relataram não 

conseguir participar mais do convívio familiar ou realizar tarefas domésticas.34 Além 

disso, devido a intensidade das crises ser considerada excruciante,3 a mesma pode estar 

relacionada a altos níveis de ansiedade, depressão, abuso de substâncias e ideação suicida, 

podendo levar o indivíduo a óbito.35 

Já em relação à incapacidade gerada pelas cefaleias secundárias, é estimado que 

cerca de 69% dos indivíduos diagnosticados com cefaleias secundárias apresentam 

incapacidade severa. Destes, 59% das mulheres e 43% dos homens apresentam alto nível 

de estresse psicológico, afetando significativamente as atividades de vida diárias desses 

indivíduos. Outro dado relevante demonstrou que após 3 anos, indivíduos com cefaleia 

pós-traumática e cefaleia cervicogênica apresentam um risco aumentado de 25% de ter 

uma piora na frequência da cefaleia ou na incapacidade.36   

 Mulheres em idade produtiva e com cefaleia apresentam maior risco da presença 

de fatores psicossociais. A correlação entre cefaleia e depressão, ansiedade e estresse é 
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positiva e bidirecional, ou seja, indivíduos com esses fatores psicossociais, tendem a ter 

maior pré disposição a apresentar cefaleia.37 

Esses estudos mostram que a alta prevalência está diretamente ligada ao nível de 

incapacidade gerados pelas cefaleias. Dessa forma, é importante que esses indivíduos 

sejam avaliados e tratados de maneira global envolvendo a incapacidade como uma 

variável primordial para o entendimento e a resolução dos impactos causados pelas 

cefaleias.  

 

2.4 Uso de Ferramentas de Avaliação da Incapacidade e Impacto das Cefaleias 

 

De acordo com a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e 

Saúde (CIF), o constructo de incapacidade é definido como a deficiência de algum 

aspecto físico ou mental que gera alguma limitação e restrição na execução e/ou 

participação em atividades.38 Dessa forma, as ferramentas de avaliação que propõem a 

mensurar a incapacidade gerada por uma doença devem estar de acordo com as definições 

da CIF a fim de obterem as avaliações propostas.  

Saber o que é incapacidade e avaliá-la utilizando ferramentas que são capazes de 

mensurar quantitativamente esse aspecto da doença é importante para que se possa avaliar 

de maneira individual e como um todo, como uma mesma condição pode impactar 

diferentes indivíduos em suas diversas formas e domínios. Dessa forma, avaliar somente 

variáveis como frequência, intensidade e duração da dor não são suficientes para conhecer 

diretamente a severidade da doença, uma vez que a limitação das atividades de vida diária, 

convívio social, produtividade, entre outros, refletem diretamente no nível incapacidade 

gerada pela doença.13  

Por essa razão, se faz necessário considerar a percepção do indivíduo com relação 

ao impacto e incapacidade gerada pela sua condição.11 No entanto, muitas vezes devido 

à diferenças culturais, sociais, e fatores pessoais; os pacientes apresentam dificuldades no 

relato da dor e nível de incapacidade, dificultando o estabelecimento da proposta 

terapêutica adequada às individualidades do paciente.5 

Especialmente em condições crônicas, é comum que as variáveis de frequência, 

intensidade e duração da dor não mudem de forma clinicamente significativa durante o 

tratamento. No entanto, outros aspectos relacionados a diminuição dos níveis de 

incapacidade podem apresentar mudanças, sendo estas extremamente importantes para o 

reconhecimento da evolução do quadro do paciente.11  
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Além disso, o guideline recomendado de normas e padrões para ensaios clínicos 

randomizados (CONSORT)39 e pesquisas específicas para cefaleia40,41 sugerem que 

medidas de avaliação específicas relacionadas ao impacto sejam incluídas tanto na prática 

clínica para a avaliação do tratamento, quanto na pesquisa.39 Assim, também é possível 

facilitar a comunicação interprofissional, multicêntrica e viabilizar a transposição de 

resultados experimentais para a prática clínica, uniformizando a linguagem adotada.  

Dessa maneira, foram desenvolvidas diversas ferramentas para a avaliação do 

impacto, geralmente estruturadas como questionários compostos por perguntas 

relacionadas ao grau de incapacidade na realização de diversas atividades de vida em 

geral. Para criar questões que sejam pertinentes ao assunto, esses questionários 

geralmente são baseados em estudos qualitativos onde questões pré-existentes, baseadas 

na experiência de clínicos e até mesmo dos próprios pacientes são criadas. No entanto, 

são necessárias posteriormente análises específicas para avaliar a quantidade de 

dimensões ou constructos que são relevantes em um questionário e suas propriedades 

psicométricas.11 

Apesar de estar disponível diversos questionários para avaliar o impacto dos 

diversos tipos de cefaleias, é importante verificar se os itens dos questionários são 

realmente relevantes e abordam de maneira objetiva os aspectos que englobam o impacto 

e a incapacidade gerados pela doença.42  

Questionários que se propõem avaliar o impacto e a incapacidade de um indivíduo 

devem levar em consideração o que o paciente relata sobre o quanto e como as cefaleias 

atrapalham as suas atividades diárias.42 Por isso, medidas auto reportadas de impacto são 

convenientes para analisar quantitativamente o que o paciente considera importante e 

primordial sobre suas incapacidades e dessa forma, o tratamento poderá ser focado no 

que o próprio paciente relata como limitações.41 Além disso, os questionários precisam 

ter suas propriedades psicométricas testadas, e suas versões traduzidas e adaptadas 

culturalmente em diferentes línguas, para a sua ampla utilização no meio científico e 

clínico.43–45 

Para a avaliação do impacto e da incapacidade específicos para a migrânea, são 

descritos na literatura variadas ferramentas como o Migraine Disability Assessment 

(MIDAS),46  Migraine Prevention Questionnaire (MPQ), Migraine Severity Scale 

(MIGSEV),47 Migraine Interictal Burden Scale (MIBS-4), Functional Assessment in 

Migraine questionnaire (FAIM),48 Headache Needs Assessment Survey (HANA),49 

Migraine Specific Quality of Life Questionnaire (MSQ v2.1)50 e o Migraine-Specific 
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Quality of Life (MSQUOL).51 Dentre eles, o MIDAS46 é o mais amplamente utilizado 

tanto na pesquisa quanto na prática clínica em âmbito mundial. No entanto, esses 

questionários foram desenvolvidos de forma específica para indivíduos com o diagnóstico 

de migrânea, não abrangendo os outros tipos de cefaleias. 

Para os outros tipos de cefaleia, estão disponíveis outros questionários, o Headache 

Impact Questionnaire (HImQ),6 The EUROLIGHT,52 Headache Activities of Daily Living 

Index (HADLI),53 Headache-specific Disability Questionnaire (HDQ),54 Headache 

Disability Inventory (HDI)9 e o Headache Impact Test (HIT-6™ GlaxoSmithKline)55 que 

são destinados a avaliar o impacto de todos os tipos de cefaleia. 

A revisão de Haywood et al (2018)56 aponta que os itens que compõem os 

questionários HIT-6TM e HDI, dentre todos os questionários disponíveis para avaliação 

do impacto das cefaleias, são relevantes para abordar as dimensões da incapacidade de 

uma forma abrangente. Além disso, esses questionários são recomendados para a 

avaliação abrangente dos desfechos em cefaleias.40 O HIT-6TM é um questionário curto, 

rápido e fácil de responder; e o HDI, por apresentar dois domínios, pode avaliar de 

maneira ampla os impactos das cefaleias, tanto no âmbito emocional quanto no âmbito 

funcional. Ambos os questionários também são amplamente utilizados em estudos 

controlados com pacientes com cefaleias.40,57–60  

 

2.5 Adaptação Transcultural de Questionários 

 

Com a globalização e o aumento da prevalência de doenças crônicas, é necessário 

que haja uma padronização da linguagem à nível internacional dos instrumentos de 

avaliação, a fim de facilitar a comunicação terapêutica entre profissionais da saúde, 

auxiliar na tomada de decisão e também incentivar o desenvolvimento de pesquisas 

multicêntricas.61 

Para isso, além da tradução para a língua alvo, é necessário realizar a adaptação 

transcultural do questionário por meio de procedimentos que sejam baseados em 

protocolos internacionais, para que haja uma padronização dos questionários originais e 

suas versões traduzidas.45 Além disso,  as perguntas devem ser coerentes a cultura do país 

e mesmo assim manter-se fidedignas ao original, mantendo a equivalência semântica.62  

Dentre os guidelines utilizados para a realização do procedimento de tradução e 

adaptação cultural, o Guideline for the Process of Cross-Cultural Adaptation of Self-

Report Measures proposto por Beaton et al (2000)63 se destaca por ser aplicável em 
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qualquer questionário de autorrelato em saúde e por apresentar os estágios bem descritos, 

como pode-se verificar a seguir (figura 1).43 

 

Figura 1. Estágios do Guideline for the Process of Cross-Cultural Adaptation of Self-

Report Measures  proposto Beaton et al.63 

 

2.5.1  Estágio I – Tradução Inicial 

 

Para que seja realizada a tradução inicial, recomenda-se que pelo menos duas 

traduções do questionário sejam realizadas da língua original para a língua alvo, com o 

objetivo de permitir comparação entre as versões, onde as discrepâncias entre diferentes 

tradutores podem ser rigorosamente avaliadas.  

 Os dois tradutores devem ser bilíngues, mas a língua materna deve ser a língua 

alvo, e as traduções devem ser independentes, no sentido de refletir nuances mais 

apurados da linguagem. Após realizada as traduções, cada tradutor faz um relatório para 

descrever o processo de tradução e relatar possíveis dificuldades.63   

Além disso, o tradutor 1 deve saber sobre o constructo do questionário a ser 

traduzido a fim de que a tradução seja equivalente de uma perspectiva mais clínica. Já o 

tradutor 2 deve ser “cego” sobre o constructo a ser traduzido e preferencialmente não 

deve ser da área médica ou ter antecedentes clínicos. Isso é necessário para que a tradução 
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reflita a linguagem utilizada pela população, salientando com frequência significados 

ambíguos do questionário original.63 

 

2.5.2  Estágio II – Síntese das Traduções 

 

Finalizada a tradução inicial, os dois tradutores e um observador se reúnem para 

sintetizar os resultados das traduções. Utilizando a versão original do questionário e as 

duas traduções (T1 e T2), é realizada uma síntese das traduções produzindo uma tradução 

em comum (T-12), com um relatório documentando o processo de síntese.63  

 

2.5.3  Estágio III – Retrotradução  

 

Utilizando a versão T-12 do questionário, outros dois tradutores (RT1 e RT2) com 

língua materna compatível com língua original do questionário, realizam a tradução do 

idioma alvo, para a língua da versão original.  Esse processo assegura que a versão 

traduzida está refletindo o mesmo constructo dos itens da versão original. Todo o 

processo é documentado em forma de relatório.63  

 

2.5.4 Estágio IV – Comitê de Especialistas 

 

O estágio do Comitê de Especialistas é crucial para alcançar a equivalência cross-

cultural. O comitê é formado por profissionais da área da saúde, profissionais de 

linguagem e os quatro tradutores envolvidos nos estágios anteriores, além dos autores da 

versão original. São esses especialistas, que em uma reunião conjunta, realizam a 

comparação das versões traduzidas anteriormente e após consenso, preparam a versão 

pré-final que irá para o teste de campo com a população.  

Todo o processo deve ser documentado em forma de relatório63 e deve ser garantido 

que o tanto o questionário final quanto as suas instruções sejam entendidas por leigos. 

Para isso, o comitê objetiva alcançar equivalência entre a versão original e a versão alvo 

em quatro áreas: 

 Equivalência semântica: o comitê irá verificar se as palavras escolhidas têm o 

mesmo significado que a versão original ou tem múltiplos significados, além de 

verificar dificuldades gramaticais que os tradutores poderiam ter tido durante o 

processo de tradução; 
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 Equivalência idiomática: caso haja coloquialismos, o comitê deverá formular 

uma expressão equivalente na versão alvo; 

 Equivalência experiencial: o comitê irá verificar se os itens do questionário estão 

de acordo com a cultura alvo. Um exemplo disso é traduzir um questionário de 

costumes da população japonesa. Essa população utiliza hashi ao invés de garfo 

em suas refeições, dessa forma, o comitê precisa adequar os utensílios para a 

população alvo; 

 Equivalência conceitual: comumente as palavras possuem diferentes 

significados conceituais entre as culturas, então o comitê deverá selecionar as 

palavras que tenham o mesmo significado que os itens do questionário original 

tiveram a intenção de expressar. 

 

2.5.5 Estágio V – Teste da versão pré-final 

 

O estágio final do processo de adaptação transcultural é a fase de pré-teste. Essa 

fase consiste no teste em campo da versão pré-final do questionário em sujeitos ou 

pacientes alvo. Idealmente, entre 30 a 40 indivíduos devem ser testados. É importante 

questionar os sujeitos sobre quaisquer dúvidas que eles tenham apresentado durante a 

aplicação do questionário e o motivo da escolha de cada resposta, para se assegurar de 

que a versão adaptada ainda mantém a equivalência em situações aplicáveis e pode ser 

entendida pela população alvo.  

 

2.5.6 Estágio VI – Submissão da documentação aos desenvolvedores do questionário 

original e ao comitê coordenador para a apreciação do processo de adaptação 

 

O estágio final do processo de adaptação é a submissão de todos os relatórios e 

formulários para o desenvolvedor do instrumento e para o comitê que companha a versão 

traduzida.  

Após seguir os estágios acima descritos, de maneira criteriosa, é possível que 

verificar na versão traduzida, a mesma validade de constructo que o questionário 

original.64 No entanto esse processo não garante que o instrumento seja válido e confiável 

na população alvo, e dessa forma, é recomendado que sejam avaliadas as propriedades 

psicométricas do novo instrumento de avaliação.65 
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2.6 Avaliação das Propriedades Psicométricas 

 

A avaliação das propriedades psicométricas de um instrumento é necessária para 

garantir a padronização dos questionários e a fidedignidade dos seus resultados. Além 

disso, para que este seja útil na prática clínica e pesquisa, é necessário que os resultados 

obtidos por ele sejam consistentes, reflitam a realidade, e possam ser reproduzidos em 

condições semelhantes.  

Para isso, é necessário utilizar métodos que assegurem a qualidade metodológica 

da análise das propriedades de medida dos instrumentos de avaliação, como os métodos 

propostos pelo “Consensus-based Standards for the Selection of Health Status 

Measurement Instruments” (COSMIN).66  

Na tabela 1 pode ser verificada a propriedade psicométrica da confiabilidade, que é 

o grau no qual a pontuação do instrumento realmente reflete a condição do paciente, ou 

seja, essa propriedade mensura se a mudança na pontuação do indivíduo é real. Dentro 

dessa propriedade de medida, o COSMIN engloba a consistência interna, a confiabilidade 

e o erro de medida.  

Na tabela 2 pode ser verificada a propriedade psicométrica de validade, que é o grau 

no qual os itens do instrumento estão relacionados com o constructo que essa ferramenta 

se propõe a medir. Dentro dessa propriedade de medida, o COSMIN engloba três grandes 

propriedades e os seus respectivos aspectos, são eles a validade de conteúdo (validade de 

face), validade de constructo (validade estrutural, teste de hipótese e validade 

transcultural) e validade de critério (validade concorrente e validade preditiva). 
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Tabela 1. Definição dos termos relacionados a confiabilidade segundo o COSMIN.67  

Domínio 
Propriedade da 

Medida 
Definição 

Confiabilidade  
O grau no qual a medida está livre de erro de 

mensuração. 

 
Consistência 

Interna 

O grau de interrelação entre os itens do instrumento de 

medida. 

 Confiabilidade 

A proporção da variação total nas medidas que 

ocorrem devido às diferenças “reais” entre os 

pacientes. 

 Erro de Medida 

Erro sistemático e aleatório na pontuação do paciente 

que não é atribuída a mudanças reais no constructo 

avaliado. 
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Tabela 2. Definição dos termos relacionados a validade segundo o COSMIN.67  

Domínio Propriedade 

da Medida 

Aspectos da 

Propriedade 
Definição 

Validade   

O grau no qual o instrumento de medida 

realmente mensura o constructo que se 

propõe a mensurar. 

 
Validade de 

Conteúdo 
 

O grau no qual os itens de um instrumento 

de medida parecem reflexos adequados do 

constructo a ser avaliado. 

  
Validade de 

Face 

O grau em que os itens de um instrumento 

realmente parecem ser um reflexo 

adequado do construto a ser medido 

 
Validade de 

Constructo 
 

O grau no qual a pontuação de um 

instrumento de medida é consistente com a 

hipótese (relações internas, pontuações de 

outras ferramentas ou diferenças relevantes 

entre grupos), baseando-se na premissa de 

que a ferramenta é válida para mensurar o 

constructo proposto. 

  
Validade 

Estrutural 

O grau em que as pontuações de um 

instrumento são um reflexo adequado da 

dimensionalidade do construto a ser 

medido 

  
Teste de 

Hipóteses 
Idem a validade de constructo. 

  
Validade 

Transcultural 

O grau no qual o desempenho de um 

instrumento traduzido ou adaptado 

culturalmente reflete o desempenho da 

versão original. 

 
Validade de 

Critério 
 

O grau no qual a adequação da pontuação 

de um instrumento de medida como sendo 

reflexo de um instrumento padrão-ouro. 
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3. Objetivo 

 

3.1  Objetivos Gerais 

 

Realizar a adaptação transcultural do HDI para a população brasileira e avaliar a 

validade e a confiabilidade da versão brasileira do HDI e do HIT-6™ em pacientes com 

cefaleias.  

 

3.2  Objetivos Específicos 

 

Para a validade dos questionários, será analisada a validade de constructo utilizando 

o questionário de qualidade de vida SF-12 como referência. Além disso, avaliar a validade 

estrutural dos questionários, com a análise fatorial exploratória para o questionário HDI-

Brasil e a análise fatorial confirmatória para o questionário HIT-6TM. 

Para a confiabilidade de ambos os questionários, serão analisadas a consistência 

interna, a confiabilidade teste-reteste e o erro padrão da medida. 
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4. Materiais e métodos 

 

4.1  Amostra  

 

A amostra foi triada pelo pesquisador responsável no Ambulatório de Cefaleia e 

Algias Craniofaciais do HCFMRP/USP para as fases de adaptação transcultural do 

questionário HDI, validade e confiabilidade dos questionários HDI-Brasil e HIT-6™.  

Para as três fases do projeto, os pacientes incluídos apresentaram o diagnóstico de 

cefaleias primárias e secundárias realizado por neurologistas especialistas em cefaleias, 

de acordo com a ICHD-III.3 Além disso, os participantes incluídos deveriam ter idade 

entre 18 e 65 anos e ter pelo menos um dia de cefaleia no último mês.  

Foram excluídos do estudo pacientes com mais de um tipo de cefaleia, aqueles que 

apresentavam cefaleia < 1x/mês e que não preencheram nenhum dos critérios 

diagnósticos de acordo com a ICHD-III durante a consulta de rotina. Para o estágio I da 

fase de adaptação transcultural do HDI e para a confiabilidade foram excluídos indivíduos 

não alfabetizados. 

Para a primeira fase do projeto de adaptação transcultural do questionário HDI, 

foram incluídos 30 indivíduos. Para a avaliação das propriedades psicométricas dos 

questionários HDI e HIT-6™ foram avaliados 132 indivíduos para o processo de 

validade, e 67 indivíduos para o processo de confiabilidade. Tanto as características da 

cefaleia bem como os dados demográficos foram avaliados após a inclusão do sujeito na 

pesquisa de acordo com o questionário desenvolvido pelos autores descrito no Apêndice 

1.  

 

4.2 Aspectos éticos 

 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas 

da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 

(HCFMRP/USP) com nº de processo 3622/2017 (Anexo 6). Após aprovação do mesmo, 

todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

com informações e esclarecimento de possíveis dúvidas em relação à pesquisa antes da 

coleta de dados.   
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4.3  Ferramentas de Avaliação  

 

As ferramentas de avaliação utilizadas neste estudo incluíram o HDI (Anexo 1) e o 

HIT-6™ (Anexo 2). Além disso, foi utilizado o 12-Item Short Form Survey (SF-12) 

(Anexo 3) como referência para a análise da validade dos questionários HDI-Brasil e 

HIT-6™.  

 

 HDI 

 

O questionário HDI foi criado por Jacobson et al9 em 1994 com o intuito de 

disponibilizar um questionário que pudesse avaliar o impacto da dor de cabeça nas 

atividades de vida diárias no último mês. De acordo com os autores da versão original, 

uma diminuição dos sintomas da cefaleia poderia refletir em uma melhora de 29 pontos 

ou mais na pontuação total do teste-reteste mostra uma eficácia nas estratégias de 

tratamento da cefaleia,9  e consequentemente, a melhora da qualidade de vida do 

indivíduo.9 

O HDI teve uma versão α que continha 40 questões baseadas em experiências 

clínicas e de pesquisa, com descrições dos âmbitos emocionais e funcionais relatadas por 

pacientes considerando sua percepção no último mês, relacionada à incapacidade gerada 

pela cefaleia. Essa versão α-HDI foi testada em um centro especializado em cefaleia e 

resultou em grande correlação entre os itens, e aqueles que apresentaram uma correlação 

menor que  r < 0,5 foram excluídos.9 

Dessa forma, criou-se a versão β-HDI ou HDI, reduzida para 25 questões, 

subdividas em duas escalas: funcional e emocional. As opções de respostas variam entre 

“sim” (4 pontos), “não” (0 pontos) e “às vezes” (2 pontos). A pontuação total do 

questionário varia de 0 a 100 pontos e classifica o indivíduo desde ausência até o máximo 

nível de incapacidade. O questionário não apresenta uma pontuação de corte para 

determinar e classificar os níveis de incapacidade.9,68 Das 25 questões, 13 avaliam o 

impacto emocional da dor de cabeça, sendo a pontuação máxima nessa escala de 52 

pontos e as 12 questões restantes avaliam o impacto funcional podendo chegar a 48 

pontos, sendo que quanto maior a pontuação, maior o impacto da dor de cabeça.69  

O questionário, além da versão original em inglês,9 já foi traduzido para o 

espanhol70 e para o alemão.71 
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A confiabilidade teste reteste da versão original do HDI é considerada excelente 

para a pontuação da subescala funcional (ICC=0,76), para a subescala emocional 

(ICC=0,82) e para a pontuação total do questionário (ICC=0,83).9,72 A consistência 

interna dessa versão também foi avaliada e a relação entre os itens da subescala funcional 

variaram entre α=0,48 a α=0,69 e a relação entre os itens da subescala emocional, 

variaram entre α=0,47 a α=0,72.9  

O erro padrão da medida foi de 10,06 pontos para a pontuação total, 6,13 pontos 

para a pontuação da subescala funcional e 5,31 pontos para a pontuação da subescala 

emocional.9  

A validade de constructo da versão original do HDI foi realizada na forma de 

entrevista, e foi utilizada uma escala de 3 pontos para a classificação da severidade como 

referência. A pontuação total e a pontuação das subescalas foi maior em indivíduos com 

maior auto percepção de severidade da cefaleia.9 Além disso, foi verificada alta validade 

convergente (r=0,78) em relação a resposta do cônjuge, levando em conta as observações 

dos entrevistados sobre a qualidade de vida relacionada à dor de cabeça.6,68  

 

 HIT-6™  

 

O questionário HIT-6TM foi criado por Kozinsk et al55 em 2003, com o propósito 

de avaliar o impacto da cefaleia de uma maneira rápida, com itens relevantes para o 

constructo abordado e curto, para ser aplicável tanto na clínica quanto em pesquisas.  

Os itens do HIT-6TM foram selecionados a partir do conjunto de dados do National 

Survey of Headache Impact (NSHI), baseado na contribuição de cada item para vários 

níveis de impacto da cefaleia e validade de conteúdo.55 

De todos os itens, foram selecionados 10 que cobriam as seis principais áreas 

utilizadas em pesquisa, sendo elas: dor, função social, função, vitalidade, função 

cognitiva e estresse psicológico. Esses 10 itens foram então revisados por clínicos 

especialistas em cefaleia e por indivíduos com cefaleia. 

A partir dos resultados do estudo do NSHI, 6 itens foram selecionados compor uma 

versão curta do HIT, denominado HIT-6™.55 Os seis itens são referentes ao nível de 

incapacidade no trabalho, na escola ou em atividades sociais, à intensidade da dor, à 

fadiga, à frustação e dificuldade de concentração durante as últimas quatro semanas.10  

Cada uma das seis perguntas são respondidas utilizando uma das cinco categorias de 

resposta: "nunca" (6 pontos), "raramente" (8 pontos), "às vezes" (10 pontos), "muito 
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frequentemente" (11 pontos) ou "sempre" (13 pontos). A soma total resulta em um índice 

que varia de 36 a 78 pontos. Quanto maior a pontuação maior o impacto das cefaleias na 

vida diária.  

Os resultados podem ser interpretados indicando a severidade 

do impacto de dor de cabeça na vida do paciente. Uma pontuação até 49 indica "pouco 

ou nenhum impacto", enquanto que a pontuação de 50 a 55 pontos indica "algum 

impacto", pontuações de 56 a 59 pontos indicam "impacto substancial", e a pontuação de 

60 ou mais pontos indicam "impacto severo”.73 

O HIT-6™ foi traduzido para 27 países diferentes,74 seguindo a mesma metodologia 

utilizada para traduzir o SF-3644 e foi psicometricamente adaptado em nove línguas, 

incluindo a língua portuguesa, sendo todas comparadas a versão em inglês.75 

A versão original em inglês da ferramenta foi validada pela internet utilizando os 

dados de uma pesquisa populacional de indivíduos que apresentavam cefaleia utilizando 

o questionário de qualidade de vida SF-8.55 Dentre os indivíduos, 1103 responderam os 

questionários e após 14 dias, 540 indivíduos completaram os questionários.  

A validade de constructo apresentou uma correlação negativa comparado ao 

questionário de qualidade de vida SF-8,55 sugerindo que o aumento do impacto da cefaleia 

leva a uma diminuição da qualidade de vida no indivíduo. Além disso, foi analisado a 

responsividade do questionário, mostrando que o mesmo é capaz de discriminar 

mudanças autorreportadas. Sabe-se também que para o HIT-6™, a mínima mudança 

importante que reflete a mudança clínica significativa é de -2,3 pontos (95%IC = -4,3 a -

0,3).76 O questionário também apresenta alta sensibilidade (93,14%) e alta especificidade 

(79,38%) para discriminar quem tem e quem não tem cefaleia.55 

O estudo de Kawata et al73 realizou a análise fatorial exploratória do questionário e 

os resultados sugerem que todos os itens do HIT-6™ estão relacionados a um mesmo 

constructo, o de incapacidade, sendo o questionário considerado unidimensional. A 

confiabilidade teste-reteste do questionário foi de ICC=0,80, sendo considerada uma 

correlação forte,55 e a consistência interna do questionário, por meio do α de chronbach 

foi de α = 0,89 na primeira aplicação e de α =0,90 na segunda aplicação.10  

O copyright do questionário HIT-6™ foi adquirido para a sua utilização neste 

estudo (Anexo 4). 
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 SF-12 

 

Para a validação em outros idiomas do HDI e do HIT-6™, não houve um consenso 

na escolha do questionário referência para comparação.9,10,68,77,78 Dois estudos optaram 

por utilizar o SF-36 na validação do HIT-6™,73,79 já que a avaliação da qualidade de vida 

está diretamente relacionada ao impacto de uma doença, onde um aspecto apresenta 

consequência direta no outro.6 

O questionário de qualidade de vida SF-1280 é considerado uma versão curta do 

questionário SF-36 e reproduz as mesmas propriedades psicométricas, contando com 

algumas vantagens que inclui o tempo de reduzido de aplicação.  

O SF-12 já foi utilizado anteriormente para a validação de outras ferramentas 

criadas para avaliar a qualidade de vida,81–85 caracterização da dor crônica86 e também 

medidas de impacto87 e foi escolhido neste projeto para a realização da validade de 

constructo do HIT-6™ e do HDI. 

Este questionário contém 12 questões que avaliam oito diferentes dimensões de 

influência sobre a qualidade de vida, considerando a percepção do indivíduo em relação 

aos aspectos de sua saúde nas quatro últimas semanas.88 

Através de um algorítimo próprio do instrumento, podem ser mensurados os escores 

físico e mental. O cálculo da pontuação é realizado utilizando o método descrito a seguir. 

Primeiramente são retirados valores outliers e as variáveis sim e não são pontuadas como 

1 e 0, respectivamente; o peso de cada variável é verificada utilizando coeficientes de 

regressão adicionando uma constante (regressão interceptada). Quanto maior a pontuação 

do questionário, melhor o indicativo de qualidade de vida. 89  

As pontuações dos escores físico e mental calculadas do SF-12 foram praticamente 

idênticas a pontuação do SF-36 e indicaram a mesma magnitude da doença e o grau de 

mudança ao longo do tempo.80 Enquanto no SF-36 a pontuação varia de 0 a 100 pontos,90 

no SF-12 a pontuação varia de 37 a 123 pontos.89 Em ambos, quanto maior os escores, 

melhores os níveis de qualidade de vida. Apesar da diferença na pontuação, o SF-12 

reproduz as propriedades psicométricas de validade e confiabilidade do SF-36.88 

O questionário SF-12 foi validado comparando com a versão “padrão ouro”, o SF-

36, apresentando uma correlação forte com a escala física e com a escala mental, ambos 

r=0,9 e a confiabilidade teste-reteste, em um período de duas semanas, resultou em 

ICC=O,89 para a escala física e ICC=0,76 para a escala mental.91 O tempo de aplicação 
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do questionário gira em torno de 2 minutos, cerca de 10 minutos a menos quando 

comparado ao tempo de aplicação para o questionário original.88 

 

5. Procedimentos 

 

5.1 Adaptação Transcultural 

O processo de tradução do questionário HDI foi conduzido após a autorização do 

autor da versão original (Anexo 5) de acordo com as recomendações do “Guidelines for 

the Process of Cross-Cultural Adaptation of Self-Report Measures”63 no qual incluí os 

estágios de tradução inicial (I), síntese (II), retrotradução (III), revisão pelo comitê de 

especialistas (IV), aplicação da versão pré-teste (V) e elaboração da versão final (VI) 

(Figura 1). 

O estágio I foi realizado por dois tradutores profissionais (T1 e T2) que possuem o 

português como língua materna, mas com fluência em inglês. Um deles tinha 

conhecimento sobre o assunto a ser abordado no questionário e o outro era completamente 

cego. O estágio II foi realizado por meio de uma reunião com os dois tradutores do 

primeiro estágio e com os pesquisadores responsáveis, com o objetivo de estabelecer uma 

versão do questionário em comum (T-12) e que mais se aproximasse da versão original. 

O estágio III englobou a etapa de retrotradução, onde a versão T-12 foi traduzida para o 

inglês por outros dois tradutores cuja língua materna é o inglês, mas com fluência em 

português; com o objetivo de verificar a semelhança semântica entre o questionário 

original e o traduzido.  

No estágio IV, foi realizada a revisão pelo comitê de especialistas na área de 

cefaleia. O comitê foi composto por pós-graduandos, clínicos, doutores e professores da 

área, bem como todos os tradutores envolvidos nas etapas anteriores. Nesse estágio foram 

realizadas adaptações transculturais em algumas questões, contando inclusive com o 

auxílio do autor da versão original, a fim de promover um questionário mais fidedigno 

para a população brasileira.  

Após essa etapa, foi realizada a aplicação da versão pré-teste (V) em forma de auto 

relato, em 30 indivíduos com diagnóstico de cefaleias. Os voluntários foram orientados a 

reportar qualquer dúvida com relação as instruções do questionário e ao entendimento de 

suas questões. Caso mais de 10% dos pacientes apresentassem dúvidas na mesma questão, 

a mesma seria reformulada e o questionário aplicado novamente em 30 novos 

indivíduos.63 
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5.2 Confiabilidade e Validade 

 

Após a finalização da adaptação transcultural do questionário HDI-Brasil, foi 

realizada a etapa de avaliação das propriedades psicométricas das versões brasileiras do 

HDI e do HIT-6™, seguindo os métodos padronizados pelo COSMIN.42 

Os questionários HIT-6™, SF-12 e HDI-Brasil foram entregues, nesta ordem, aos 

voluntários durante a avaliação ou consulta de rotina. O paciente foi orientado a responder 

os questionários em forma autoaplicável considerando somente a cefaleia, sob supervisão 

do pesquisador principal.  

Para a etapa de validade, foram incluídos indivíduos analfabetos e para estes, a 

forma de aplicação foi por meio de entrevista, realizada pelo pesquisador principal. Para 

a análise da validade estrutural, foi realizado a análise fatorial exploratória do HDI-Brasil 

e a análise fatorial confirmatória para o HIT-6TM. Além disso, para a análise da validade 

de constructo de ambos os questionários foi utilizado como referência o questionário SF-

12.  

Para testar a confiabilidade, o teste-reteste foi realizado intra-avaliador com um 

intervalo de uma a três semanas entre a primeira e a segunda aplicação dos questionários, 

a consistência interna dos itens do HDI-Brasil e do HIT-6TM e o erro padrão da medida 

de ambos os questionários como recomendado pelo COSMIN.42  

 

6.  Análise estatística 

 

Para a adaptação transcultural do HDI-Brasil foi avaliada a consistência interna, 

verificada pelo coeficiente α de Cronbach para a pontuação total do questionário e para 

as duas subescalas do HDI-Brasil. Foram considerados adequados resultados entre 0,7 e 

0,9 uma vez que valores muito baixos indicam uma falta de correlação entre os itens e 

valores muito altos indicam redundância na composição do questionário.  

Foi analisada a validade estrutural do questionário HDI-Brasil e do HIT-6TM. Para 

o HDI-Brasil foi realizado a análise fatorial exploratória para verificar se o questionário 

na versão brasileira apresenta os mesmos dois fatores que o questionário da versão 

original. Para isso, foi utilizado a Análise de Componentes Principais com Rotação 

Varimax,92 para realizar a divisão dos itens dos questionários em domínios. A magnitude 

das cargas fatoriais para cada variável também foi analisada de acordo com a contribuição 
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do item para o modelo. Dessa forma, os itens que apresentassem carga fatorial < 0,3 após 

a Rotação Varimax podem ser excluídos.93 Também foi considerada a análise do Teste 

de Kaiser – Meyer – Olkin (KMO)94 – conhecido como índice de adequação da amostra 

– para identificar se o modelo de análise fatorial que está sendo utilizado é adequado para 

os dados.   

Já a validade estrutural42 do HIT-6TM foi realizada por meio da análise fatorial 

confirmatória, com o objetivo de confirmar se a versão brasileira do questionário 

apresenta também apenas um único fator, assim como a versão original. Além disso, essa 

análise visa mensurar a carga fatorial dos itens do questionário, representado pelo Modelo 

fit. Os itens com carga fatorial < 0,3 podem ser excluídos.95 Para o modelo fit, que avalia 

as correlações entre as variáveis e verifica se o modelo proposto é adequado, foram 

considerados valores de qui-quadrado (CMIN) < 3, valor de p (P) > 0,05, índice de 

qualidade do ajuste (GFI) e o índice de ajuste comparativo (CFI) > 0,95 e raíz quadrada 

média do erro de aproximação (RMSEA) < 0,05.93 

Para ambos os questionários foi também analisada a validade de constructo, por 

meio da correlação de Pearson. Valores inferiores a 0,3 indicam correlação fraca, entre 

0,3 e 0,7 indicam correlação moderada e valores superiores a 0,7, indicam correlações 

fortes.96  

A análise da confiabilidade teste-reteste foi realizada por meio do ICC dos 

questionários HDI-Brasil e HIT-6™, baseado na primeira e segunda pontuação do 

questionário. O ICC é classificado como: pobre (<0,45), satisfatório (0,50<ICC<0,75), 

excelente (>0,75).97 A consistência interna dos itens dos questionários foi analisado por 

meio coeficiente do α de cronbach, sendo considerado valores adequados entre 0,7 e 0,95. 

Valores abaixo de 0,7 indicariam uma falta de correlação entre os itens e valores acima 

de 0,95 indicariam uma redundância entre os itens. Além disso, foi calculado o erro 

padrão da medida (EPM).  

Os dados de validade e confiabilidade referentes a validade de constructo, a 

consistência interna, confiabilidade teste-reteste, o EPM dos questionários HIT-6TM e 

HDI-Brasil e a análise fatorial do HDI-Brasil foram analisados por meio do software 

SPSS, versão 21 e o nível de alfa foi considerado a 5%. Já a análise fatorial confirmatória 

do HIT-6TM foi analisada pelo software AMOS®.  
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7. Resultados  

 

7.1 Adaptação Transcultural do questionário HDI 

 

Os relatórios dos estágios I, II, III e IV da adaptação transcultural se encontram nos 

Apêndices 2 e 3, respectivamente. 

Durante o estágio IV da adaptação transcultural, foram realizadas alterações no 

questionário junto ao Comitê de Especialistas e ao autor da versão original (Anexo 7). As 

alterações foram relacionadas às palavras e expressões da língua inglesa que não faziam 

sentido na língua portuguesa como a expressão idiomática “paying penalties” ou pagando 

penalidades na tradução bruta, que foi adaptada para “sofrendo consequências”. Além 

disso o item “I don’t like social events” necessitou do auxílio do autor da versão original 

após dúvida em relação ao sentido original da frase, se esta significaria “Eu não gosto de 

eventos sociais” ou “Eu não aproveito eventos sociais”. Após o esclarecimento, optou-se 

pela última opção.  

Na versão brasileira os adjetivos tanto masculinos quanto femininos foram 

incluídos e a palavra “severe” foi traduzida como “grave” ao invés de “severa”. A 

expressão “Any spouse (significant other)” foi definida como “Cônjuge (parceiro (a))” 

incluindo assim, qualquer tipo de relacionamento. A expressão “Focus my attention 

away” foi traduzido para “tirar a minha atenção” e “tirar o foco”, sendo a primeira 

versão escolhida após discussão com o grupo. Dessa forma, foi possível adequar o 

questionário para a população brasileira (Apêndice 3).  

O estágio V do processo de adaptação transcultural ocorreu no período entre abril 

e maio de 2018. Dentre 60 pacientes em potencial, 8 eram analfabetos, 6 não aceitaram 

participar da pesquisa e 16 apresentavam cefaleias concomitantes, sendo assim não foram 

incluídos no estudo. Dos 30 pacientes que foram incluídos e avaliados, 27 eram mulheres 

e 3 homens, com idade média de 34,9 (DP 11,5). Foram incluídos pacientes com o 

diagnóstico de migrânea, dentre elas migrânea com aura, sem aura, crônica e hemiplégica 

familiar; cefaleia trigêmino autonômicas, como a cefaleia em salvas e a SUNCT; cefaleia 

do tipo tensional crônica e a cefaleia secundária pós-craniotomia. (Tabela 3). A 

escolaridade variou desde ensino fundamental incompleto até ensino superior completo, 

sendo que 10% (n=3) da amostra cursou ensino fundamental, 23% (n=7) cursou ensino 

médio e 67% (n=20) cursou ensino superior.  
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Tabela 3.  Características da amostra da adaptação transcultural (média e desvio 

padrão). 

 M (n=26) CTA (n=2) CTT (n=1) CSEC (n=1) 

Idade (anos) 33,8 (11,2) 45,0 (7,1) 54,0 (0,0) 25,0 (0,0) 

Sexo 

(n mulher/homem) 
24/0 0/2 0/1 1/0 

Frequência de dor (meses) 9,9 (8,2) 4,5 (12,7) 30,0 (0,0) 3,0 (0,0) 

Duração da dor (horas) 34,9 (36,8) 1,5 (0,7) 5,0 (0,0) 24,0 (0,0) 

Intensidade da dor (EVN) 7,5 (1,6) 7,5 (3,5) 6,0 (0,0) 9,0 (0,0) 

Nível de escolaridade 

Ensino fundamental completo (n/%) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Ensino fundamental incompleto 

(n/%) 
2 (7,7) 0 (0,0) 1 (100) 0 (0,0) 

Ensino médio completo (n/%) 5(19,2) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Ensino médio incompleto (n/%) 2 (7,7) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Ensino superior completo (n/%) 14 (53,9) 2 (100) 0 (0,0) 1 (100) 

Ensino superior incompleto (n/%) 3 (11,5) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

M: migrânea; CTA: cefaleias trigêmino autonômicas; CTT: cefaleia do tipo tensional e CSEC: 

cefaleia secundárias, EVN: escala visual numérica de dor. 

 

Somente 20% dos pacientes apresentaram dúvidas em relação ao entendimento e 

significado das palavras, incluindo os termos “incapacidade”, “impacto”, “restringir”, 

“cônjuge” e “visão de mundo”, referente as questões 1, 3, 4, 8 e 10, respectivamente. No 

entanto, não foi ultrapassado o limite de mais de 3 indivíduos com dúvida na mesma 

questão. Além disso, foram relatadas dúvidas em somente 5 questões, dentre as 25. Dessa 

forma, a versão aplicada no estágio pré-teste foi definida como a versão final do 

questionário (Apêndice 4). 

A análise da consistência interna da pontuação total dos itens da versão Brasileira 

do HDI indicou uma adequada correlação entre os itens do questionário, resultando em 

um coeficiente α de Cronbach de 0,84. Para a subescala funcional, o coeficiente α de 

Cronbach foi de 0,86 e para a subescala emocional, foi de 0,88, representando uma 

correlação forte em ambas as subescalas. Após a conclusão do estágio V de pré-teste, foi 

realizada a emissão de toda a documentação da versão Brasileira do questionário HDI- 
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Brasil, que foi enviada para a aprovação do autor da versão original e do comitê de 

especialistas.63  

 

7.2 Validade  

 

As coletas para a avaliação das propriedades psicométricas dos questionários foram 

realizadas no período entre junho de 2018 e agosto de 2019. O tempo de aplicação dos 

questionários durou cerca de 13 minutos por indivíduo. Dentre os 530 pacientes em 

potencial, foram triados 132 pacientes com cefaleias primárias e secundárias. Foram 

excluídos 398 pacientes por apresentarem cefaleias concomitantes, estar fora da idade de 

inclusão ou não aceitar participar da pesquisa. Os diagnósticos dos pacientes incluídos na 

pesquisa estão representados na Figura 2. 

   

 

        Figura 2. Fluxograma de diagnóstico dos pacientes para validade. 

 

Considerando a amostra total, 94 pacientes eram mulheres e 38 homens, com idade 

média de 39,6 (12,7) anos. A escolaridade da amostra total variou de pacientes 

analfabetos até aqueles com ensino superior, sendo que 0,7 % (n=1) era analfabeto, 22% 

(n=29) cursaram ensino fundamental, 27% (n=36) cursaram ensino médio e 46% (n=60) 

cursaram ensino superior. As características da amostra separadas por cada diagnóstico 

de cefaleia estão representadas na tabela 4.  
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Tabela 4.  Características da amostra da validade dos questionários HDI-Brasil e HIT-

6TM (média e desvio padrão). 

 

 
M 

(n=52) 

CTA 

(n=17) 

CTT  

(n=17) 

CSEC  

(n=46) 

Idade (anos) 33,0 (10,1) 43,4 (14,7) 41,1 (9,8) 45,0 (12,6) 

Sexo   

(n mulher/homem) 
47/5 6/11 7/4 34/12 

Frequência de dor (meses) 11,9 (9,4) 14,6 (10,5) 10,2 (9,2) 16,6 (12,3) 

Duração da dor (horas) 23,7 (21,7) 3,0 (5,7) 14,0 (22,6) 14,0 (20,2) 

Intensidade da dor (EVN) 7,6 (1,6) 8,8 (2,5) 6,3 (2,0) 7,0 (2,6) 

Nível de escolaridade 

Analfabetos (n/%) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (2,1) 

Ensino fundamental completo (n/%) 4 (7,7) 0 (0,0) 0 (0,0) 4 (8,7) 

Ensino fundamental incompleto (n/%) 3 (5,8) 4 (23,5) 4 (23,6) 11 (24,0)  

Ensino médio completo (n/%) 10 (19,2) 7 (41,2) 3 (17,5) 9 (19,6) 

Ensino médio incompleto (n/%) 4 (7,7) 1 (5,9) 0 (0,0) 2 (4,3) 

Ensino superior completo (n/%) 21 (40,4) 3 (17,6) 10 (58,9) 17 (37,0) 

Ensino superior incompleto (n/%) 10 (19,2) 2 (11,8) 0 (0,0) 2 (4,3) 

M: migrânea; CTA: cefaleias trigêmino autonômicas; CTT: cefaleia do tipo tensional e CSEC: cefaleia 

secundárias, EVN: escala visual numérica de dor. 

 

Na validação dos questionários, todos os voluntários apresentaram uma média de 

pontuação de 54,0 (27,7) no questionário HDI-Brasil, 63,7 (7,6) no questionário HIT-6™, 

e 79,1 (17,6) no SF-12. A pontuação de acordo com os diferentes diagnósticos de cefaleia 

está apresentada na Tabela 5.  
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Tabela 5.  Pontuação dos questionários HDI-Brasil, SF-12 e HIT-6TM nas cefaleias (média e 

desvio padrão). 

 
M 

(n=52) 

CTA 

(n=17) 

CTT 

 (n=17) 

CSEC  

(n=46) 

HDI-Brasil 54,6 (22,5) 70,5 (30,4) 42,0 (25,6) 51,8 (30,4) 

SF-12 80,2 (13,9) 74,1 (20,4) 88,4 (17,0) 77,2 (19,2) 

HIT-6TM 64,5 (4,4) 65,5 (10,0) 63,2 (6,9) 62,0 (9,6) 

M: migrânea; CTA: cefaleias trigêmino autonômicas; CTT: cefaleia do tipo tensional e 

CSEC: cefaleia secundárias. 

 

7.2.1 Validade estrutural 

 

7.2.1.1  Análise Fatorial Exploratória do questionário HDI-Brasil 

 

Por meio da análise fatorial exploratória para o HDI-Brasil, foi verificado que o 

questionário apresenta três fatores, ou seja, três domínios que englobam as 25 questões 

do questionário; ao contrário da versão original, onde apenas dois fatores descrevem o 

constructo do questionário. Na versão brasileira do HDI, além dos fatores emocional e 

funcional, foi verificado um terceiro fator referente a participação social. 

O primeiro domínio do HDI-Brasil é o emocional que engloba as questões 

relacionadas a se sentir irritado, a perder o controle, a se socializar menos, a ter problemas 

com o cônjuge, a sentir que irá enlouquecer, a desacreditar na visão do mundo, a se sentir 

desesperado, a causar estresse, atrapalhar os objetivos de vida, a não pensar com clareza, 

a se sentir tenso, irritado, confuso e frustrado devido às cefaleias.  

O domínio de funcionalidade engloba as questões referentes à incapacidade, 

limitação nas atividades de vida diária, dificuldade de ler e mudar o foco. O novo domínio 

de participação social, verificado na análise fatorial exploratória do HDI-Brasil, engloba 

as questões referentes ao impacto causado pelas cefaleias, a restrição de atividades de 

lazer, medo de sair, a se sentir prejudicado, evitar estar com outras pessoas, não aproveitar 

os eventos sociais e não viajar devido às cefaleias. 

Após análise pelo método de Rotação Varimax com normalização de Kaiser, as 

questões foram agrupadas em três fatores, com porcentagem de variância cumulativa de 
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58,98% e índice KMO = 0,92. Foram considerados valores adequados de carga fatorial 

>0,3. Os fatores e as cargas fatoriais de cada questão estão representados na Tabela 6. 

 
Tabela 6. Carga fatorial das questões do HDI-Brasil representada pelos 

fatores emocional, participação social e funcional. 

 Fator 1 Fator 2 Fator 3 

 Emocional Participação social Funcional 

Incapacidade 0,25 0,48 0,61 

Atividade de vida diária 0,25 0,22 0,94 

Impacto da cefaleia 0,37 0,43 0,22 

Atividade de lazer 0,33 0,46 0,36 

Se sentir irritado 0,48 0,30 0,12 

Perder o controle 0,71 0,33 0,22 

Socializar 0,61 0,27 0,18 

Família e amigos 0,50 0,32 0,21 

Enlouquecer 0,50 0,44 0,25 

Crenças 0,57 0,48 0,20 

Sentir medo 0,46 0,62 0,13 

Se sentir desesperado 0,67 0,47 0,25 

Se sentir prejudicado 0,61 0,35 0,21 

Estresse 0,63 0,32 0,20 

Evitação 0,43 0,53 0,15 

Alcançar os objetivos 0,43 0,58 0,31 

Pensar com clareza 0,58 0,34 0,37 

Se sentir tenso 0,50 0,18 0,15 

Evitar eventos 0,30 0,61 0,23 

Se sentir irritável 0,67 0,19 0,25 

Evitar viajar 0,20 0,85 0,19 

Se sentir confuso 0,36 0,50 0,29 

Se sentir frustrado 0,56 0,44 0,26 

Dificuldade de ler 0,41 0,12 0,37 

Perder o foco 0,44 0,30 0,39 

Magnitude das cargas fatoriais analisada pelo método de Rotação Varimax 

com normalização KMO. 
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Após verificado por meio da validade estrutural exploratória que o questionário 

HDI-Brasil apresenta 3 domínios, foi calculado o coeficiente α de Cronbach para avaliar 

a consistência interna do questionário em cada domínio. O domínio emocional apresentou 

consistência interna de 0,93, o domínio de participação social de 0,87, e o domínio 

funcional de 0,81. Para o HIT-6TM a consistência interna dos itens foi de 0,97.  

 

7.2.1.2 Análise Fatorial Confirmatória do questionário HIT-6TM. 

 

Por meio da análise fatorial confirmatória, foi verificado que os itens do 

questionário HIT-6 TM estão relacionados ao único constructo de incapacidade, sendo 

considerado um questionário unidimensional, assim como na versão original em inglês. 

As questões do HIT-6TM apresentaram carga fatorial > 0,3, representada pelo modelo fit 

na figura 3. 

 

 

Figura 3. Representação do modelo fit da carga fatorial das seis questões do questionário 

HIT-6TM.  

 

Dentre as questões do HIT-6TM, a questão 3, que se trata da frequência com que o 

indivíduo gostaria de poder se deitar quando o mesmo tem dor de cabeça, apresentou a 

menor carga fatorial (0,31) (figura 3). Dessa maneira, foi realizada uma nova análise 

fatorial sem essa questão, representada na figura 4. 
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Figura 4. Representação do modelo fit da carga fatorial das cinco questões do 

questionário HIT-6TM.  

 

Após a retirada da questão 3, todas as outras 5 questões apresentaram carga fatorial 

> que 0,4.  O resumo do modelo fit o da análise fatorial confirmatória, como a estatística 

do qui-quadrado (CMIN), grau de liberdade (DF), valor de p (P), índice de qualidade do 

ajuste (GFI), índice de ajuste comparativo (CFI) e raíz quadrada média do erro de 

aproximação (RMSEA) foram analisados para o HIT-6TM com e sem a questão 3, foram 

analisados a fim de verificar e estão demonstrados na Tabela 7. 

 

Tabela 7.  Comparação das variáveis do modelo fit da análise fatorial confirmatória com 

a questão número 3 e sem a questão número 3 do HIT-6TM. 

 CMIN DF CMIN/DF GFI CFI RMSEA P 

Modelo 1* 12,58 7 1,79 0,97 0,98 0,07 0,08 

Modelo 2# 2,32 4 0,58 0,99 1,00 0,00 0,68 

*com a questão nº 3, #sem a questão nº 3. 

       

Os resultados do modelo fit mostram que o CMIN e do CMIN/DF é melhor no 

modelo em que a questão número 3 não faz parte, considerando valores < 3 como muito 

bons. Além disso, neste modelo, os valores do GFI e do CFI são maiores e chegam ao 

máximo quando comparado ao modelo com todas as questões. Outro fator a favor do 

modelo sem a questão número 3 é o valor de RMSEA, o qual é considerado excelente e 

com a questão número 3 já é considerado um valor moderado.  

Ambos os modelos, com e sem a questão número 3 apresentaram o p > 0,05 e 

apresentam grau de liberdade semelhantes. A partir dos dados, é possível verificar que o 

modelo em que a questão 3 é retirada, mesmo com p > 0,05, as variáveis do modelo fit 

melhoram consideravelmente. 
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7.2.2 Validade de Constructo dos questionários HDI-Brasil e HIT-6TM 

  

A validade de constructo de ambos os questionários foi realizada por meio da 

correlação de Pearson comparando os questionários HDI-Brasil e HIT-6TM, HDI-Brasil e 

SF-12; e HIT-6TM e SF-12.  

A pontuação total do questionário HDI-Brasil apresentou moderada correlação 

positiva com o questionário HIT-6TM (0,67, ICC95%: 0,56 a 0,75; p<0,05) e correlação 

forte e negativa com o questionário SF-12 (-0,70, ICC95%: -0,79 a -0,59; p<0,05). A 

pontuação total do HIT-6TM apresentou uma correlação moderada negativa com o 

questionário SF-12 (-0,64, ICC95%: -0,72 a -0,52; p<0,05), conforme demostrado nas 

figuras 5, 6 e 7, respectivamente.  

 

 

Figura 5. Gráfico da correlação entre a pontuação total do HDI-Brasil e do HIT-

6TM, *p<0,05. 
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Figura 6. Gráfico da correlação entre a pontuação total do HDI-Brasil e do SF-12, 

*p<0,05. 

         

Figura 7. Gráfico da correlação entre a pontuação total do HIT-6TM e do SF-12, 

*p<0,05. 

 

Foram correlacionados os três domínios do HDI-Brasil com as duas subescalas do 

questionário SF-12. Levando em consideração a formação do questionário SF-12  a partir 

do SF-36, foram agrupadas questões referentes à saúde física e eventos sociais na escala 

física e questões referentes à saúde mental na escala mental.89 A correlação entre o fator 
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emocional e a participação social do HDI-Brasil com o domínio mental do SF-12 resultou 

em correlação moderada (r = -0,45; p < 0,05). O fator funcional do HDI-Brasil também 

apresentou correlação moderada com o domínio físico do SF-12 (r = -0,52; p< 0,05).  

Além disso, foram analisadas as correlações entre os questionários HDI-Brasil e o 

HIT-6TM e a frequência e intensidade da cefaleia. A correlação foi positiva e fraca entre o 

HDI-Brasil e a frequência da cefaleia (r = 0,07, ICC95%: 0,05 a 0,42; p <0,05) e positiva 

e moderada correlacionando o questionário com a intensidade da cefaleia (r = 0,45, 

ICC95%: 0,28 a 0,60; p < 0,05, Figura 8). Da mesma forma, o questionário HIT-6TM 

apresentou uma correlação positiva e fraca com a frequência da cefaleia (r = 0,22, 

ICC95%: 0,04 a 0,39; p < 0,05) e correlação positiva e moderada com a intensidade da 

cefaleia (r = 0,44, ICC95%: 0,23 a 0,62; p < 0,05, Figura 9). 

 

 

Figura 8. Gráfico da correlação entre a pontuação total do HDI-Brasil e da 

intensidade da cefaleia, *p<0,05. 
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Figura 9. Gráfico da correlação entre a pontuação total do HIT-6TM e da intensidade 

da cefaleia, *p<0,05. 

 

 

7.3 Confiabilidade 

 

Após cerca de uma a três semanas após a primeira avaliação, os pacientes 

responderam novamente os questionários HDI-Brasil e HIT-6TM. O tempo de aplicação 

dos questionários foi de cerca de 7 minutos por indivíduo. Dos 132 pacientes em potencial 

que realizaram a avaliação da validade dos questionários, foram coletados novamente 67 

pacientes. Desses, foram excluídos 65 pacientes por não aceitarem participar novamente 

da pesquisa ou morar em outras cidades, impossibilitando a coleta pessoalmente. Os 

diagnósticos dos pacientes incluídos na coleta de confiabilidade estão representados na 

Figura 10. 
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Figura 10. Fluxograma de diagnóstico dos pacientes para confiabilidade. 

 

O total da amostra foi de 67 indivíduos e dentre eles, 50 eram mulheres e 17 

homens. As características da amostra estão representadas na Tabela 8. A escolaridade da 

amostra total variou de ensino fundamental a ensino superior, sendo que 10% (n=7) 

cursaram ensino fundamental, 16% (n=11) cursaram ensino médio e 74% (n=49) 

cursaram ensino superior.  
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Tabela 8.  Características da amostra da avaliação da confiabilidade dos questionários 

HDI-Brasil e HIT-6TM (média e desvio padrão). 

 
M  

(n=24) 

CTA  

(n=7) 

CTT  

(n=8) 

CSEC  

(n=28) 

Idade (anos) 28,9 (7,9) 40,1 (16,0) 36,0 (8,0) 43,1 (12,2) 

Sexo   

(n mulher/homem) 
22/1 2/6           5/3  21/7 

Frequência de dor (meses) 11,1 (9,4) 15,3 (10,5) 5,8 (6,4) 13,7 (12,2) 

Duração da dor (horas) 15,4 (15,6) 1,6 (1,5) 3,5 (3,0) 16,1 (24,5) 

Intensidade da dor (EVN) 7,4 (1,6) 9,1 (2,5) 6,5 (1,9) 6,2 (2,8) 

Nível de escolaridade 

Ensino fundamental completo (n/%) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 2 (7,1) 

Ensino fundamental incompleto (n/%) 1 (4,3) 1 (14,3) 0 (0,0) 4 (14,3) 

Ensino médio completo (n/%) 1 (4,3) 3 (42,9) 0 (0,0) 6 (21,5) 

Ensino médio incompleto (n/%) 1 (4,3) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Ensino superior completo (n/%) 14 (60,9) 1 (14,3) 8 (100) 14 (50,0) 

Ensino superior incompleto (n/%) 7 (30,4) 2 (28,5) 0 (0,0) 2 (7,1) 

M: migrânea; CTA: cefaleias trigêmino autonômicas; CTT: cefaleia do tipo tensional e CSEC: 

cefaleia secundária, EVN: escala visual numérica de dor. 

 

A média da pontuação no questionário HDI-Brasil da amostra total foi de 54,0 

(27,7) na primeira aplicação e de 47,5 (28,6) na segunda aplicação. No questionário HIT-

6™, a média da pontuação da amostra total foi de 63,7 (7,6) na primeira aplicação e de 

62,6 (8,3) na segunda aplicação. Na reavaliação, 73,1% dos indivíduos apresentaram 

impacto severo, 5 indivíduos (7,5%) apresentaram mudanças na pontuação de impacto 

severo para impacto substancial e 7 indivíduos (10,5%) apresentaram pouco ou nenhum 

impacto no questionário HIT-6TM. No HDI-Brasil, 39% da amostra apresentou pontuação 

maior que 60 pontos. A pontuação de ambos os questionários na primeira e segunda 

avaliação de acordo com cada tipo de cefaleia pode ser verificada na tabela 9. 
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Tabela 9.  Pontuação na primeira e segunda aplicação dos questionários HDI-Brasil e HIT-6TM 

(média e desvio padrão). 

 M (n=23) CTA (n=8) CTT (n=8) CSEC (n=28) 

 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 

HIT6TM 64,7 (3,4) 63,0 (4,6) 67,8 (6,6) 68,7 (6,5) 61,5 (5,6) 61,0 (7,0) 59,8 (10,5) 60,3 (10,6) 

HDI-

Brasil 
50,9 (17,6) 48,6 (22,0) 70,8 (24.4) 72,5 (28,0) 33,7 (21,2) 35,0 (21,7) 42,4 (29,7) 43,1 (30,8) 

M: migrânea; CTA: cefaleias trigêmino autonômicas; CTT: cefaleia do tipo tensional e CSEC: cefaleia 

secundária. 

 

A confiabilidade para o HDI-Brasil foi de ICC: 0,95, p<0,05 e para o HIT-6TM foi 

de ICC: 0,95, p<0,05, representado na figura 11. O HDI-Brasil e o HIT-6TM apresentaram 

erro padrão da medida de 2,26 e 0,70, respectivamente, sendo ambos bem precisos. 

 

 

Figura 11. Representação gráfica da confiabilidade entre a 1ª e a 2ª aplicação dos 

questionários HIT-6TM e HDI-Brasil, *p<0,05. 
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8. Discussão  

 

O presente estudo teve o objetivo de realizar a tradução do questionário HDI e 

analisar as propriedades psicométricas deste e do questionário HIT-6TM. A versão 

Brasileira do questionário HDI pode ser considerada equivalente à sua versão original. 

Além disso, foi verificado que as versões Brasileiras de ambos os questionários 

apresentam adequada validade e confiabilidade, ou seja, ambos mensuram a incapacidade 

gerada pela cefaleia e reproduzem similar pontuação em duas medidas separadas por um 

curto período.  

 

8.1 Tradução, Validade e Confiabilidade do HDI - Brasil 

 

Além da versão original em inglês,9 o questionário HDI também foi traduzido para 

o espanhol,70 alemão,71 e agora para o português brasileiro, sendo recomendado por 

guidelines em cefaleias.40 Durante o processo tradução do questionário HDI, após a 

adaptação transcultural para a língua portuguesa e aplicação em 30 indivíduos, não houve 

a necessidade de mudança em nenhuma das questões traduzidas. Isso se deve ao fato de 

que as dificuldades para responder algumas questões não foram consistentes entre os 

indivíduos, não atingindo o limite de dúvidas mínimo para a necessidade de reformulação 

de nenhuma questão. Portanto, a versão utilizada no estágio de pré-teste da adaptação 

transcultural foi considerada a versão final do questionário. 

A análise fatorial exploratória do HDI – Brasil foi realizada com o objetivo de 

verificar a quantidade de fatores necessários para a formação do constructo de 

incapacidade relacionado à cefaleia, já que a versão original não apresentava a sua 

validade estrutural. De acordo com a análise, o questionário apresentou três fatores que 

englobam as 25 questões, mantendo os domínios emocional e funcional da versão 

original9 e acrescentando o domínio de participação social na versão brasileira do HDI. 

Além disso, esta análise demostrou que grande maioria das questões estão relacionadas 

ao domínio emocional do questionário. Todas as questões apresentaram carga fatorial > 

que 0,35, sendo um valor considerado aceitável de contribuição daquele item para o 

constructo.93 

A partir da divisão dos três domínios do questionário HDI – Brasil, sugerimos que 

estudos futuros confirmem estes achados e que talvez uma nova forma de calcular a 
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pontuação separada por cada um dos domínios seja realizada, conservando a pontuação 

total do questionário de 0 a 100.  

Diferente da versão brasileira do questionário, a versão em espanhol do 

questionário HDI, utilizando uma amostra de 84 indivíduos com migrânea e CTT, 

apresentou apenas dois fatores (funcional e emocional), assim como a versão original em 

inglês.70 No entanto, para a tradução e adaptação transcultural do questionário, os autores 

realizaram a tradução de modo literal, não considerando guidelines internacionais para 

realizar o processo.70 Isso pode gerar a não equivalência entre a versão original e versão 

alvo, podendo ser um problema ao avaliar as propriedades psicométricas e comparar os 

resultados com os resultados da versão original.63  

Para a validade de constructo, a diferença entre a versão original na língua inglesa 

e a versão brasileira do questionário foi com relação ao método de aplicação do mesmo, 

sendo que a validade da versão original do HDI foi avaliada em forma de entrevista,9 e a 

versão brasileira foi avaliada de forma auto aplicada. Mesmo com essa diferença na forma 

de aplicação, ambas as versões apresentaram similares propriedades psicométricas. Isso 

significa que o questionário pode tanto ser administrado pelo clínico ou por um 

pesquisador, quanto pode ser respondido pelo próprio indivíduo, trazendo a facilidade de 

o questionário ser compreendido mesmo sem o auxílio de um profissional da área.  

Outra diferença importante entre a versão original e a versão brasileira, é que o 

HDI-Brasil foi validado tanto com o questionário de qualidade de vida SF-12 quanto com 

o questionário de avaliação do impacto HIT-6TM, e ambas as aplicações do questionário 

foram feitas pessoalmente. Essa validação com o SF-12 demostrou que ambas as 

correlações das quatro subescalas foram negativas e fortes, corroborando com o fato de 

que a qualidade de vida é menor nos indivíduos que possuem uma maior incapacidade, 

relacionado tanto a aspectos funcionais quanto emocionais.  Já a correlação com o HIT-

6TM foi moderada, porém positiva, podendo ser ambos os questionários comparados em 

relação ao seu constructo e pontuação.  

Com relação a amostra, ambas as versões do questionário foram similares com 

relação ao n amostral e ao incluir ambo os sexos na amostra. No entanto, a versão original 

avaliou indivíduos somente com migrânea e cefaleia do tipo tensional,9 enquanto para 

versão brasileira foram incluídos indivíduos com cefaleias primárias e também 

secundárias.  

A inclusão de indivíduos com diversos diagnósticos de cefaleias é importante para 

a análise do impacto de cefaleias menos prevalentes, mas que precisam de atenção e 
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cuidado médico tanto quanto qualquer outra doença. A versão brasileira do HDI permite 

que esses indivíduos sejam avaliados de maneira compreensiva, englobando diferentes 

domínios relacionados à incapacidade gerada pelas cefaleias.  

 Além disso, a análise dos itens do HDI – Brasil por meio da consistência interna 

foi considerada excelente, sugerindo que os itens do questionário apresentam uma boa 

correlação entre si, assim como a versão original do questionário.9 Tanto as duas 

subescalas da versão original9 quanto as três subescalas da versão brasileira apresentam 

consistências internas excelentes, mostrando que a tradução e a adaptação transcultural 

do questionário HDI – Brasil foi efetiva e manteve o mesmo sentido das questões da 

versão original.  A confiabilidade teste-reteste para ambas as versões do questionário 

HDI, tanto a versão em inglês68 quanto a versão em português foram similares e 

consideradas excelentes. 

Como relatado na revisão de Haywood et al (2018),56 o questionário HDI é 

relevante pois aborda o constructo de incapacidade relacionado à cefaleia de maneira 

abrangente, considerando diversos domínios. Além disso, já foi utilizado em diversos 

estudos com amostras de pacientes que apresentavam cefaleias,40,57–60 corroborando com 

a importância e necessidade de sua tradução para o português brasileiro e da avaliação de 

suas propriedades psicométricas. Dessa maneira o mesmo pode ser incluído tanto na 

rotina de trabalho clínico quanto na pesquisa, possibilitando adequada avaliação e 

tratamento individualizado de cada paciente.  

 

8.2 Validade e Confiabilidade do HIT-6TM 

 

Além de traduzido para o português brasileiro, o questionário HIT-6TM já foi 

traduzido para outros 27 países e psicometricamente adaptado para outros 9 idiomas,74,75 

mostrando ser um questionário amplamente utilizado para a avaliação do impacto da 

cefaleia. No entanto, um questionário só pode ser realmente utilizado e considerados os 

seus resultados, se o mesmo tiver suas propriedades psicométricas avaliadas, dessa forma, 

a importância do nosso estudo.  

Para o HIT-6TM, a análise fatorial confirmatória foi equivalente à versão original do 

questionário e demostrou que o mesmo apresenta apenas um único domínio, o de 

incapacidade.78 Além disso, essa análise apontou que a questão número 3 apresenta uma 

carga fatorial baixa. O estudo de Rendas-Baum et al77 também verificou que a questão 3 

também apresentou a menor carga fatorial dentre as 6 questões, corroborando com os 
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nossos achados. No entanto, nenhum dos modelos apresentados pelo HIT-6TM, com e sem 

a questão 3 foram significativos. Apesar disso, o modelo em que a questão 3 não faz parte 

teve uma melhora de todas as varáveis. Dessa forma, podemos sugerir que estudos futuros 

considerem com cautela a necessidade de manter a questão 3 no questionário, 

considerando a possibilidade do HIT-6TM apresentar apenas 5 itens e ser nomeado HIT-

5.  

A versão original, em inglês, do questionário HIT-6TM foi validada pela internet e 

comparada ao questionário de qualidade de vida SF-8,55 já a versão brasileira foi validada 

de maneira auto reportada e comparada ao questionário de qualidade de vida SF-12. 

Ambas as versões apresentaram uma correlação negativa com os questionários de 

qualidade de vida, mostrando que a incapacidade gerada pelas cefaleias afeta diretamente 

e de maneira negativa a qualidade de vida do indivíduo.  

A confiabilidade teste-reteste do questionário, tanto a versão original quanto a 

versão brasileira apresentam confiabilidade forte, mostrando que o questionário é 

consistente ao longo do tempo. Já a consistência interna dos itens do questionário foi 

diferente, sendo que a versão original apresentou uma consistência interna excelente 

enquanto a versão brasileira apresentou uma redundância entre os itens do questionário. 

Essa redundância corrobora com a análise fatorial e poderia ser melhorada com a retirada 

da questão três do questionário.   

 

8.3 Avaliação do impacto das cefaleias por meio do HDI-Brasil e HIT-6TM 

 

Os pacientes, com diagnósticos diversos entre cefaleias primárias e secundárias 

sendo a grande maioria com nível superior, relataram que a descrição de ambos os 

questionários era objetiva e fácil de entender, que as questões eram simples e não 

apresentavam problemas durante a leitura. Mesmo os indivíduos que apresentavam baixa 

escolaridade concordaram com a facilidade para entender a responder as questões de 

ambos os questionários, mostrando que estes podem ser utilizados pela população 

brasileira de forma geral, não necessitando que os indivíduos tenham alta escolaridade ou 

que tenha alguém para explicar as perguntas durante a aplicação dos questionários.  

Nosso estudo verificou que pacientes com cefaleias trigêmino-autonômicas 

apresentaram maior pontuação tanto no HDI-Brasil quanto no HIT-6TM, e pacientes com 

cefaleia do tipo tensional apresentaram a menor pontuação em ambos os questionários. 
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Tanto a migrânea, a cefaleia do tipo tensional e a cefaleia secundária apresentaram 

uma diminuição na sua pontuação ao longo do tempo em ambos os questionários. A 

primeira aplicação dos questionários foi realizada no setor terciário, após a consulta 

médica, e a segunda avaliação após uma a três semanas. O efeito do medicamento 

prescrito no dia da consulta pode ter apresentado alguma influência; ou a incapacidade 

percebida pode ter sido amplificada pela consulta médica, pois a mudança na pontuação 

da migrânea, cefaleia do tipo tensional e cefaleia secundária foi maior que o erro padrão 

da medida.  

Os indivíduos com cefaleias trigêmino-autonômicas, no entanto, apresentaram o 

contrário dos outros grupos de cefaleias. Com o passar o tempo a pontuação dos 

participantes aumentou, podendo ser levado em consideração o fato de que as cefaleias 

trigêmino-autonômicas são cefaleias mais difíceis de tratar.25 A mudança na pontuação 

dos pacientes com cefaleias trigêmino-autonômicas entre a primeira e a segunda 

avaliação foi maior que o erro padrão da medida dos questionários, ou seja, essa mudança 

não pode ser atribuída ao erro da medida.  

Por ser um dos poucos estudos que avaliaram a incapacidade gerada por diversos 

tipos de cefaleias, é relevante para a área e pode ser utilizado como base para estudos 

futuros que queiram avaliar o impacto de cefaleias menos prevalentes.   

Dentre as cefaleias mais avaliadas está a migrânea. O estudo de Sauro KM et al98 

mostrou o questionário HIT-6TM pode ser comparado com o MIDAS, que é considerado 

o questionário “padrão ouro” para a avaliação do impacto da migrânea, ou seja, ambos 

mensuram a incapacidade gerada pela cefaleia da mesma forma. Portanto, como o HIT-

6TM também apresenta uma correlação com o HDI-Brasil, segundo nosso estudo, 

podemos sugerir que ambos os questionários refletem o mesmo constructo que o MIDAS, 

com a vantagem de poder ser utilizado em qualquer outro tipo de cefaleia, além da 

migrânea.  

O HIT-6TM   foi o mais rápido de ser respondido por ser mais curto e objetivo. Já o 

HDI-Brasil, apesar de ser mais longo, aborda questões de forma mais abrangente para que 

seja possível entender de forma multidimensional o impacto das cefaleias. Dessa forma, 

ambos os questionários podem ser considerados úteis para a avaliação do impacto dos 

diversos tipos de cefaleia e podem ser aplicados na população tanto na clínica quanto em 

pesquisas científicas. A escolha do questionário a ser aplicado deverá depender do 

objetivo, design do estudo, tempo disponível e local de aplicação. Além disso, o 

profissional da saúde deve considerar na escolha do questionário o domínio a ser avaliado. 
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O HIT-6TM avalia apenas o domínio de incapacidade. Já o HDI-Brasil avalia 

separadamente outros domínios relacionados ao impacto da doença. 

Afetando diretamente a saúde pública, a economia devido ao absenteísmo ou 

diminuição da produtividade e a vida social do indivíduo, é necessário que a atenção seja 

voltada ao impacto causado pelas cefaleias e ao quanto ele interfere de forma negativa na 

vida do indivíduo.31,32 Portanto, é importante que profissionais da área da saúde e 

pesquisadores na área de cefaleia tenham acesso às ferramentas necessárias para avaliar 

de forma global o nível de incapacidade do indivíduo.11 Dessa forma, o presente estudo 

disponibiliza dois questionários úteis considerados válidos e confiáveis, podendo ser 

utilizado tanto na clínica quanto na pesquisa, pois ambos podem auxiliar em uma 

avaliação mais completa e individual de cada paciente. 

 

8.4 Limitações do estudo 

 

O presente estudo apresentou algumas limitações. A primeira delas é referente ao 

local da coleta, que por se tratar de um centro terciário, apresenta uma grande proporção 

de pacientes com cefaleias mais severas, como a migrânea e cefaleias secundárias. Este 

fator limitou as coletas de cefaleias mais prevalentes e menos impactantes como a cefaleia 

do tipo tensional. Assim, as medidas psicométricas encontradas neste estudo não podem 

ser generalizados para os setores primários e secundários. No entanto, é recomendada a 

utilização dos questionários em âmbito nacional. 

A segunda limitação foi o pequeno número de indivíduos do sexo masculino na 

amostra. Dessa maneira, avaliação diferenças nas propriedades psicométricas entre os 

sexos não foram viáveis. O número reduzido de indivíduos cefaleias menos frequentes 

foi também um fator limitante para o estudo, impossibilitando a análise das propriedades 

psicométricas por subgrupo de cefaleia.  

Consideramos também como limitação a não aplicação do questionário MIDAS nos 

indivíduos de migrânea. A sua aplicação teria possibilitado avaliar a validade dos 

questionários HIT-6TM e HDI neste subgrupo de pacientes utilizando o MIDAS como 

referência. No entanto, o objetivo do estudo foi utilizar ferramentas que pudessem ser 

aplicadas em todos os tipos de cefaleias, não só na migrânea.   

Como último ponto, ressaltamos que não houve tempo hábil para a realização da 

análise de outras propriedades psicométricas relevantes, como a responsividade dos 

questionários diante de um tratamento. Essa análise seria relevante para o uso de ambos 
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os questionários na prática clínica, sendo considerado um futuro desfecho após a 

finalização deste estudo. 

 

8.5 Forças do estudo 

 

No entanto, é importante ressaltar as forças deste estudo. O mesmo incluiu um n 

amostral considerado robusto para a análise da validade e confiabilidade, garantindo a 

possibilidade de generalização dos resultados para ambas as propriedades psicométricas. 

Além disso, as propriedades de validade e confiabilidade foram testadas em diversos tipos 

de diagnósticos de cefaleias, incluindo cefaleias trigêmino autonômicas e cefaleias 

secundárias. Alguns tipos de cefaleia avaliadas ainda não tinham a incapacidade 

mensurada em prévios estudos, pela não disponibilidade de um instrumento de avaliação 

adequado para isso.  

Além disso, como as coletas foram realizadas em um centro especializado de 

cefaleias e algias craniofaciais e todos os diagnósticos foram obtidos por neurologistas 

especialistas na área. Esse fator reforça a credibilidade dos diagnósticos incluídos no 

estudo e permite a melhor caracterização da amostra.  

Outro ponto importante é a relevância do estudo e a disponibilização de dois 

questionários em âmbito nacional para a avaliação do impacto de qualquer tipo de 

cefaleia, em ambiente clínico ou de pesquisa. Além disso, contando com a facilidade de 

aplicação de maneira auto reportada, já que os pacientes foram capazes de ler e 

compreender as questões de ambos os questionários.   

Por fim, por se tratar de um estudo inédito que disponibilizada duas ferramentas 

capazes de abordar todos os diversos tipos de cefaleia, clínicos e pesquisadores poderão 

optar por qual ferramenta utilizar. E assim, por meio de uma única ferramenta, avaliar o 

impacto das cefaleias em diversos tipos de diagnósticos de maneira válida e confiável.  
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9. Conclusão  

 

O questionário HDI-Brasil foi traduzido e adaptado culturalmente com sucesso na 

população Brasileira. Além disso, as versões Brasileiras do HDI-Brasil e do HIT-6TM 

apresentaram validade e confiabilidade equivalente as suas versões originais para a 

avaliação o impacto dos diversos tipos de cefaleias.  
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Anexo 7 

“Dear professor Jacobson, 

My name is Juliana Pradela and last July I´ve contacted you by e-mail regarding 

my plans on doing my Masters´ research on your published questionnaire "Headache 

Disability Inventory (HDI)". After your approval we started the translation and cross-

cultural process for the Brazillian population.  

Therefore, I´m writing to update you about the process and possibly clarify some 

questions that our especialized comittee found through the review. Generally, most of the 

questions were very similar during the forward and backward translations and all the 

translators did not find difficulties during the process.  

However, due the cultural, linguistic and socio-demographic diferences between US and 

Brazil, we wanted to know what did you intend when choosing some words in the 

questionnarie in order to find a better translation in Portuguese. 

Please see as follows: 

F 19. I do not enjoy social gatherings because of my headache: 

We would like to know what did you mean with the word "enjoy". In portuguese we have 

different words that can be translated from enjoy. One refers to "like", i.e. I don`t like 

social gatherings because of my headaches. The other reffers to the meaning of "take 

delight or pleasure in", i.e I don`t feel good during social gatherings because of my 

headaches. 

Resposta do Professor Jacobson: The best translation is “take delight or pleasure 

in.” 

“E 23. My headaches make me feel frustrated 

We find the word frustrated a bit difficult for the Brazillian population. Do you have in 

mind by any chance a synonymous that won´t change the original meaning of the 

questionnaire? i.e to be disapointed (1) or to feel failed (2). 

Resposta do professor Jacobson: E23 “Frustrated” in this case could mean 

“aggravated,” or, “discouraged.” 

Do these help at all? 

Best wishes, 

Gary” 
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Apêndice 1 

Ficha Inicial de Triagem dos Pacientes aplicado no Ambulatório de Cefaleia – 

HC/FMRP-USP 

                                                                AVALIAÇÃO                                             

 

Data: ___/___/___ 

 

Nome:____________________________________________  RG.HC:______________ 

Idade:_____              Peso:_____ Altura:____         Estado Civil:___________________                               

Sexo: (  ) F  (  ) M 

Profissão:_______________________Escolaridade:____________________________ 

Cidade:__________________________________Telefone:______________________ 

HD:___________________________________________________________________ 

Doenças Associadas:_____________________________________________________ 

Medicamentos:__________________________________________________________ 

 

Você tem história de trauma na cabeça/pescoço?    ( )Sim ( )Não        

Onde?___________________ 

Há quanto tempo? _________ 

 

Cefaleia no último mês?    (  ) Sim (  ) Não    

Frequência de dor de cabeça: _________ dias/mês                      Duração: ___________ 

horas. 

Intensidade da crise: 

 

Sem dor        0       1       2       3       4       5       6       7       8       9       10        dor máxima 

 

Você está com cefaleia neste momento? (  ) Sim (  ) Não 

 

Sem dor        0       1       2       3       4       5       6       7       8       9       10        dor máxima 
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Apêndice 2 

Relatório dos Estágios I e II  

O grupo que participou dos estágios I e II foi composto por quatro membros: o 

pesquisador responsável pela adaptação transcultural do HDI, o orientador do projeto, um 

tradutor que tinha conhecimento prévio sobre o conceito de cefaleia (T1) e outro tradutor 

leigo quanto ao tema (T2). Os tópicos discutidos e suas respectivas soluções foram: 

 Título: optamos por traduzir o título para a língua portuguesa, sendo traduzido de 

Headache Disability Inventory para Índice de Incapacidade Relacionada à Dor 

de Cabeça. 

 Instruções: 

 Com relação ao segundo item 2. Minha dor de cabeça é houve 

discordância entre os tradutores com relação aos termos “mild” e 

“severe”, sendo que o T1 traduziu como “branda” e “severa” e o T2 

traduziu como “leve” e “forte” respectivamente. O grupo optou por 

manter a tradução “mild” como “leve” e “severe” como “severa”.  

 Termos: 

 O termo “hobbies” não houve tradução pelo T1 e foi traduzido como 

“passatempos” pelo T2, sendo este último, após discussão, o termo 

escolhido pelo grupo.  

 O termo “My spouse (significant other)” houve discordância entre os 

tradutores com relação ao termo que seria melhor substituto. O T1 optou 

por “Meu cônjuge (parceiro)” e o T2 optou por “Meu cônjuge 

(companheiro)”. Após discussão, optou-se por utilizar a versão sugerida 

pelo T1.  

 Questão 1: “Handicapped” foi traduzido como “deficiente” por ambos os 

tradutores, havendo concordância entre todos do grupo. 

 Questão 2: “My routine daily activities” foi traduzida pelo T1 como “Minhas 

atividades rotineiras do dia-a-dia” e pelo T2 como “Minhas atividades diárias 

de rotina”, sendo escolhida a versão do T2. 

 Questão 3: Houve concordância entre os dois tradutores. 
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 Questão 4: “Eg. Sports, hobbies” foi traduzido como “Por ex. esportes, hobbies” 

pelo T1 e “Por exemplo: esportes, passatempos” pelo T2, sendo a última tradução 

a aderida pelo grupo. 

 Questão 5: “Angry” foi traduzido como “bravo” pelo T1 e como “irritado” pelo 

T2”, sendo escolhida a versão do T2.  

 Questão 6: Houve concordância entre os dois tradutores. 

 Questão 7: “I am less likely to socialize” foi traduzido como “minha 

probabilidade de socializar é menor” pelo T1 e “sou menos propenso a me 

socializar” pelo T2, sendo esta última a escolhida pelo grupo.  

 Questão 8: “My spouse (significant other)” foi traduzido como “Meu cônjuge 

(parceiro)” pelo T1 e “Meu cônjuge(companheiro)” pelo T2, sendo a versão do 

T1 escolhida. 

 Questão 9: Houve concordância entre os dois tradutores. 

 Questão 10: “My outlook on the world” foi traduzido como “Minha perspectiva 

do mundo” pelo T1 e “Minha visão do mundo” pelo T2, sendo a última versão a 

escolhida pelo grupo. 

 Questões 11 e 12: Houve concordância entre os dois tradutores. 

 Questão 13: “I am concerned that I am paying penalties” foi traduzido como “Eu 

temo estar sofrendo consequências” pelo T1 e “Eu estou preocupado que eu 

esteja sendo prejudicado” pelo T2 sendo a segunda versão a escolhida pelo grupo. 

 Questão 14: “My headaches place stress” foi traduzido como “Minhas dores de 

cabeça causam estresse” pelo T1 e “Minhas dores de cabeça geram estresse” 

pelo T2, sendo a versão do T2 a escolhida. 

 Questão 15: Houve concordância entre os dois tradutores. 

 Questão 16: “Making it difficult for me to achieve my goals in life” foi traduzido 

como “Estão criando dificuldades no alcance das minhas metas de vida” pelo T1 

e “Estejam me atrapalhando a alcançar meus objetivos de vida” pelo T2 sendo a 

versão do T2 a escolhida. 

 Questão 17: “Unable” foi traduzido para “incapaz” pelo T1 e “não consigo” 

pelo T2, sendo a versão escolhida pelo grupo a do T1. 

 Questões 18 a 24: Houve concordância entre os dois tradutores. 
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 Questão 25: “Focus my attention away” foi traduzido para “tirar a minha 

atenção” pelo T1 e “tirar o foco” pelo T2, sendo a versão do T1 a escolhida após 

discussão com o grupo. 

Todas as decisões tomadas pelo grupo visaram atingir uma linguagem comum 

com equivalência conceitual.  Com isso, a síntese das traduções (T12) foi elaborada e 

enviada para outros dois tradutores para a retrotradução, descrita anteriormente no estágio 

III. 

Relatório realizado pelos Tradutores durante os estágios I e II 

Os estágios I e II foram compostos por dois tradutores (T1 e T2) com a língua 

materna o português e fluência na língua inglesa. Um deles (T1) tinha o conhecimento 

sobre o questionário e sobre o conceito que foi abordado e o outro (T2) não tinha 

conhecimento sobre o conceito abordado. Os mesmos realizaram a tradução inicial do 

questionário HDI. Os tópicos traduzidos e as resoluções consensuais foram os seguintes: 

Tradutor 1: 

Opinião do Tradutor 1: A redação utilizada neste questionário é muito clara e objetiva; 

portanto, o trabalho de tradução não exigiu ajustes difíceis, exceto algumas expressões 

idiomáticas, que são todas destacadas neste relatório. 

Título: a opção traduzida para a língua portuguesa ficou “Índice de Incapacidade 

Relacionada à Dor de Cabeça”. 

Enunciado: o enunciado foi traduzido da seguinte maneira: “Por favor CIRCULE 

resposta correta”. 

 

 Questão 1, 2 e 3: não houve dificuldade durante o processo de tradução do inglês para o 

português. 

 Questão 4: ao traduzir, considerei que a palavra "passatempos" poderia ser mantida nas 

versões em português, porque é comumente usado na linguagem usual. 

 Questão 5: Eu escolhi manter todos os adjetivos nas formas masculina e feminina, 

adicionando o (a) após a forma masculina do adjetivo. 

 Questão 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12: não houve dificuldade durante o processo de tradução do 

inglês para o português. 
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 Questão 13: Adaptei a expressão idiomática "pagando penalidades" a uma frase mais 

objetiva, porque essa expressão idiomática não tem um equivalente direto na língua 

portuguesa. Portanto a expressão ficou “sofrendo consequências”. 

 Questão 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 24: não houve dificuldade durante o 

processo de tradução do inglês para o português. 

Pontuação e Classificação: a pontuação e a classificação da versão traduzida 

ficaram: “sim (4 pontos)”, “às vezes (2 pontos)” e “não (0 pontos). 

Tradutor 2 

Opinião do Tradutor 2: Poucos termos / expressões exigiram adaptação à língua 

portuguesa. Eu os destaquei no relatório. 

Título: a opção traduzida para a língua portuguesa ficou “Índice de Incapacidade 

Relacionada à Dor de Cabeça”. 

Enunciado: o enunciado foi traduzido da seguinte maneira: “Por favor CIRCULE 

resposta correta”. Além disso, na questão 2. Minha dor de cabeça é: a opção 3, 

“severe”, utilizei a palavra "forte", que remete a força muscular em português, porque 

será mais fácil entender a população em geral. 

 Questão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12: não houve dificuldade durante o processo de 

tradução do inglês para o português. 

 Questão 13: Compreendi essa expressão como "Estou sofrendo as consequências", mas 

devemos esclarecer o autor se essa for a intenção. 

 Questão 14, 15, 16, 17 e 18: não houve dificuldade durante o processo de tradução do 

inglês para o português. 

 Questão 19: "Eu não gosto", neste caso significa que eu vou, mas não me diverti muito 

em reuniões sociais ou que não gosto desses eventos? Eu entendi a frase como não gostar 

de eventos sociais, por isso a tradução ficou: “Eu não gosto de eventos sociais por causa 

das minhas dores de cabeça”.  

 Questão 20, 21, 22, 23, 24 e 24: não houve dificuldade durante o processo de tradução 

do inglês para o português. 

Pontuação e Classificação: a pontuação e a classificação da versão traduzida 

ficaram: “sim (4 pontos)”, “às vezes (2 pontos)” e “não (0 pontos). 
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Apêndice 3 

Relatório dos Estágios III e IV  

O Comitê de Especialistas foi formado por nove membros: duas fisioterapeutas 

com expertise em cefaleia, uma neurologista especializada em cefaleia, ambos os 

tradutores iniciais (T1 e T2) do estágio I, os dois retrotradutores do estágio III, o 

orientador do projeto e o pesquisador responsável pela adaptação transcultural. Foram 

pautas da reunião: conferir se todas as etapas anteriores foram corretamente seguidas, 

verificar se havia discrepância conceitual entre a versão original e a retrotradução e 

elaborar a versão traduzida a ser testada na amostra. Os tópicos discutidos e as resoluções 

consensuais foram os seguintes: 

 Conferência dos estágios I, II e III: o pesquisador responsável relatou ao 

Comitê todos os procedimentos realizados nos três estágios antecedentes à 

reunião e os mesmos foram aprovados;  

 Estágio III: as duas versões retro traduzidas (Anexos) foram analisadas pelo 

Comitê e não foi encontrada nenhuma discrepância conceitual entre elas e a 

versão original, encerrando, dessa forma, este estágio; 

 Título: a opção permaneceu traduzida para a língua portuguesa, entrando em 

consenso com o Comitê de Especialistas alterar o título de “Índice de 

Incapacidade Relacionada à Dor de Cabeça” para “Índice de Incapacidade 

Relacionada à Cefaleia”, para dessa forma dar um título com teor científico ao 

questionário.  

 Enunciado: foi definido que o enunciado permaneceria de acordo com a versão 

T12 “Por favor CIRCULE resposta correta” devido a decisão consensual entre 

todos do Comitê de que a versão pré-teste poderia ser tanto autoaplicável quanto 

aplicada na forma de entrevista. Além disso, foi decidido acrescentar a palavra 

VEZ, além de escrever por extenso a opção de resposta enumerada para 

melhor entendimento do indivíduo sobre a frequência de sua dor de cabeça, sendo 

a versão pré-teste dessa maneira as opções: “(1) uma vez por mês, (2) mais que 

uma e menos que quatro vezes por mês, (3) mais que uma vez por semana”. 

Com relação ao segundo item do enunciado (minha dor de cabeça é?) a opção de 

resposta número 3 foi alterada de “severa” para “forte”. Esta mudança foi aceita 
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por todos do comitê como forma mais adequada e simples para abranger a 

compreensão da maior parte os voluntários. 

 Questão 1: após discutido com o Comitê de Especialistas, foi decidido alterar a 

palavra “deficiente” para “incapacitado”, entrando todos em consenso sobre a 

segunda palavra ser mais usual na língua portuguesa. A versão final da frase foi: 

“Por causa das minhas dores de cabeça, eu me sinto incapacitado”. 

 Questão 2: decidimos por retirar a palavra rotina no final da frase, havendo 

concordância entre os presentes de que a palavra não era necessária na frase por 

não alterar o seu sentido. A versão final da frase foi: “Por causa das minhas 

dores de cabeça, eu me sinto limitado na realização das minhas atividades 

diárias”. 

 Questão 3: foi decidido alterar a palavra “efeito” para “impacto” e “sobre” para 

“na”, permanecendo a frase da seguinte maneira: “Ninguém entende o impacto 

que minhas dores de cabeça têm na minha vida”, entrando todos do comitê de 

acordo que essa seria a versão mais adequada na língua portuguesa. 

 Questão 4: decidimos alterar a palavra “recreacionais” por “de lazer” após 

consenso entre todos do Comitê. A versão final da frase foi: “Eu restrinjo 

minhas atividades de lazer (por exemplo: esportes, passatempos) por causa 

das minhas dores de cabeça”. 

 Questão 5 e 6: permaneceram como na versão T12 após consenso entre todos do 

comitê de especialistas. 

 Questão 7: após discussão entre todos os presentes, foi decidido alterar a frase 

“sou menos propenso a me socializar” para “tendo a me socializar menos”. 

A versão final da frase foi: “Por causa das minhas dores de cabeça, tendo a 

me socializar menos”. 

 Questão 8: a única alteração realizada nessa questão foi em relação ao gênero, 

portanto na palavra “parceiro” foi acrescentado o gênero feminino também, 

sendo alterado para “parceiro/a”, com concordância de todos do comitê. 

 Questão 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16: permaneceram como na versão T12 após 

consenso entre todos do comitê de especialistas. 

 Questão 17: foi decidido pela alteração da palavra “incapaz” por “não consigo” 

e a frase para a versão pré-teste definida foi: “Eu não consigo pensar com 

clareza por causa das minhas dores de cabeça”. 
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 Questão 18: permaneceu como na versão T12 após consenso entre todos do 

Comitê de Especialistas. 

 Questão 19: houve dificuldade por parte dos tradutores e dos especialistas em 

cefaleia com relação ao verbo “enjoy”, pois no Brasil a tradução para tal palavra 

poderia ser tanto ““gostar” como de” “aproveitar”. Diante desta dúvida do 

comitê, foi necessário entrar em contato com o autor da versão original do 

questionário, Gary Jacobson, para esclarecer a pergunta. O professor Jacobson 

respondeu que o sentido da palavra “enjoy” no questionário original é de 

“aproveitar”, portanto, a frase para a versão pré-teste definida foi: “Eu não 

aproveito eventos sociais por causa das minhas dores de cabeça”. Em anexo, 

segue a cópia do e-mail enviada ao autor do questionário original assim como a 

resposta do mesmo (Anexo 2). 

 Questão 20: a palavra “irritável” na tradução T12 foi trocada após discussão e 

comum acordo entre todos os participantes do Comitê pela frase: “me irrito 

facilmente”. A frase final para a versão pré-teste foi: “Eu me irrito facilmente 

por causa das minhas dores de cabeça”. 

 Questões 21 e 22: permaneceram como na versão T12 após consenso entre todos 

do comitê de especialistas. 

 Questão 23: tivemos dificuldade com relação a palavra “frustrado”. No Brasil, 

frustrado poderia significar tanto “estar desapontado, decepcionado com 

algo/alguém” como “se sentir falido/fracassado”. Essa questão também foi 

discutida com o autor original e o mesmo respondeu que no caso dessa questão, 

a palavra “frustrado” significava “desencorajado” ou “agravado” (ANEXO I). 

Portanto, após discussão com o Comitê, ficou decido manter a palavra 

“frustrado” e diante da possível dificuldade reportada pelos voluntários, uma 

nova opção será discutida após a aplicação da versão pré-teste. Em anexo, segue 

a cópia do e-mail enviada ao autor do questionário original assim como a resposta 

do mesmo (Anexo 2). 

 Questão 24: permaneceu como na versão T12 após consenso entre todos do 

comitê de especialistas. 

 Questão 25: após discussão, foi decidido alterar a posição das palavras 

apresentadas na versão T12, trocando “minha atenção” por “foco” e “focar” por 

“prestar atenção”, ficando a frase como apresentada a seguir na versão pré-teste: 
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“Eu sinto dificuldade em tirar o foco das minhas dores de cabeça e prestar 

atenção em outras coisas”. Entramos em acordo de que após essa inversão, a 

frase ficaria mais fácil de ser compreendida.  

Pontuação e Classificação: como não houve alteração significativa em nenhuma 

questão, a pontuação e a classificação da versão traduzida se mantiveram as mesmas, 

sendo estas: “sim (4 pontos)”, “às vezes (2 pontos)” e “não (0 pontos)”. 

Relatório realizado pelos retrotradutores durante os estágios III e IV 

Os estágios III e IV foram compostos por dois retrotradutores (RT1 e RT2) com a 

língua materna o inglês e fluência na língua portuguesa. Nenhum deles tinham qualquer 

conhecimento sobre o questionário original. Os mesmos realizaram a retrotradução do 

questionário HDI a partir da versão em comum T12. Os tópicos traduzidos e as resoluções 

consensuais foram os seguintes: 

Retrotradutor 1: 

Título: a opção retrotraduzida ficou: “Headache-related Disability Index”. 

Enunciado: o enunciado foi traduzido da seguinte maneira: “Instructions: Please 

CIRCLE the correct answer”. Na pergunta 1. I have headaches, “The wording here 

seemed off - and I changed it to match the heading - I have headaches once a month 

- instead of "I have headaches 1 a month”. O mesmo foi realizado para as opções de 

resposta da pergunta 1, permanecendo assim, da seguinte maneira: (1) once a month, (2) 

more than once but less than four times a week, (3) more than once a week.  

 Questão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12: não houve dificuldade durante o processo de 

tradução do português para o inglês. 

Questão 13: Not clear what "sendo prejudicado" meant - people treat you differently 

because of your headaches? 

 Questão 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21: não houve dificuldade durante o processo de 

tradução do português para o inglês. 

Questão 22: Slight ambiguity here - is the person confused ABOUT their headaches, or 

do their headaches leave them in a confused mental state? I understood the latter 

Questão 23: Slight ambiguity here - is the person frustrated ABOUT their headaches, or 

do their headaches leave them in a frustrated mental state? I understood the latter 
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 Questão 24 e 25: não houve dificuldade durante o processo de tradução do português 

para o inglês. 

 

Pontuação e Classificação: a pontuação e a classificação da versão retrotraduzida 

ficaram: “yes (4 points)”, “sometimes (2 points)” e “no (0 points)”. 

Retrotradutor 2 

Opinião do retrotradutor 2: “I didn't have any difficulties or questions translating the 

questionnaire. However, I tried to stick to the Portuguese version as much as possible, 

even though in some cases the resulting English could have been better”. 

Título: a opção retrotraduzida para o inglês ficou “Headache Related Disability Index” 

 Não houve dificuldade durante o processo de tradução do português para o inglês em 

nenhuma questão do questionário. 
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