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Bracher ESB. Adaptação e validação da versão em português da escala 
graduada de dor crônica para o contexto cultural brasileiro [tese]. São Paulo: 
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Introdução: A escala graduada de dor crônica (EGDC), composta por 8 

questões, avalia a persistência, intensidade e incapacidade associadas à dor 

crônica. Suas propriedades foram estudadas em diversas populações na 

América do Norte e Europa. Objetivo: Traduzir, realizar a adaptação para o 

contexto cultural brasileiro e verificar a confiabilidade e validade da EGDC. 

Método: A adaptação cultural consistiu de duas traduções independentes, 

síntese das traduções e elaboração das versões pré-final e final por um 

grupo de especialistas em epidemiologia, lingüística e tratamento da dor. A 

compreensão da versão pré-final foi avaliada em entrevistas a 45 adultos 

com queixa de dor por seis meses ou mais, adstritos ao Programa Saúde da 

Família na cidade de São Paulo. A versão final foi denominada Escala 

Graduada de Dor Crônica Brasil (EGDC-Br). Uma retro-tradução desta 

versão foi aprovada pelo autor principal da escala original.  O estudo de 

validade foi realizado através da aplicação conjunta da EGDC-Br, uma 

versão adaptada do questionário SF-36 e questionários específicos em 

entrevistas a 283 participantes da mesma população. A confiabilidade teste-

reteste foi avaliada por uma segunda aplicação da escala a 131 indivíduos 

entre 6 e 10 dias após a entrevista inicial. Resultados: Observou-se idade 

média de 50,0 anos (18-85), predomínio de mulheres (211 – 74,6%) e média 

de 6,4 anos de estudo. A maioria (86,5%) pertencia aos estratos 

socioeconômicos B e C. Dois fatores, intensidade da dor e limitação de 

atividades devido à dor, foram identificados por análise fatorial exploratória. 



 

O coeficiente alfa de Cronbach para cada um dos fatores, de 0,70 e 0,78, 

indicou boa consistência interna. A confiabilidade teste-reteste foi 

considerada adequada, com coeficiente kappa de 0,47 (p<0,001) e 

coeficientes de correlação intraclasse de 0,72 e 0,76 para os dois fatores. 

Observou-se correlações negativas significantes entre os escores da EGDC-

Br e cada uma das oito dimensões do SF-36 (p<0,001), sendo maiores os 

índices de correlação com as dimensões do componente físico. Correlações 

positivas foram verificadas entre os escores da EGDC-Br e freqüência de 

utilização de medicamentos para dor, número de visitas médicas e 

inatividade profissional (p<0,001). Correlações positivas também foram 

observadas com os escores dos questionários Roland Morris e índice de 

disfunção relacionada ao pescoço adaptados para a população brasileira, 

aplicados a 129 participantes com lombalgia e 43 participantes com 

cervicalgia. Conclusão. Estabilidade temporal, consistência interna e 

validade da EGDC-Br foram satisfatoriamente demonstradas em um 

segmento da população brasileira.  

 

Descritores: 1. Dor; 2. Medição da dor; 3. Estudos de validação; 4. 

Comparação transcultural; 5. Escalas; 6. Psicometria; 7. Reprodutibilidade 

dos testes. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSUUMMMMAARRYY   



 

Bracher ESB. Cross-cultural adaptation and validation of a Brazilian 
Portuguese version of the chronic pain grade [thesis]. São Paulo: “Faculdade 
de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2008. 190p. 

 

Introduction: The chronic pain grade is an eight-item questionnaire that 

evaluates persistency, intensity and disability associated with chronic pain. 

Reliability and validity have been studied in populations of North America and 

Europe. Objective: To verify the reliability and validity of a culturally adapted 

Brazilian Portuguese version of the chronic pain grade. Methods: Cultural 

adaptation consisted of two independent translations into Portuguese 

followed by a synthesis of the translations and definition of pre-final and final 

versions by an expert committee of linguists, epidemiologists and pain 

specialists. Comprehension of the pre-final version was tested through 

interviews with 45 adults with complaint of bodily pain for six months or more, 

registered at the Brazilian family health program in São Paulo city. The 

adapted instrument was named Chronic Pain Grade Brazil (CPG-Br). A back 

translation of the final version was approved by the principal author of the 

original scale. Validation studies were carried out by concurrent application of 

the CPG-Br, a Brazilian version of the short form-36 health survey (SF-36) 

and specific questionnaires to 283 participants from the same population. 

Test-retest reliability was studied by a second interview with 131 subjects, 

which occurred between 6 and 10 days after the first encounter. Results: 

Subjects were mostly women (211-74.6%), with an average of  50 years of 

age (18-85) and 6.4 years of formal schooling. There was a predominance of 

socioeconomic levels B or C (86.5%) on an A through E scale.  Exploratory 



 

factor analysis resulted in a two-factor solution, consistent with the design of 

the original scale. Factors were named pain intensity and activity limitation 

due to pain. Cronbach alpha coefficients of 0.70 and 0.78 for each factor 

demonstrated good internal consistency. Kappa coefficient of 0.47 for pain 

grades and intraclass correlation coefficients of 0.72 and 0.76 for the 

disability and intensity components suggested adequate test-retest reliability. 

Significant negative correlations were observed between the scores of the  

CPGS-Br and each of the eight dimensions of the SF-36 (p<0.001). Stronger 

correlations were observed with dimensions of the physical component. 

Positive correlations were identified with frequent use of medication for pain 

and medical consultations due to pain, as well as with professional inactivity 

(p<0.001). Significant correlations were also observed with adapted Brazilian 

versions of the Roland-Morris disability questionnaire and neck disability 

index, applied to 129 and 43 subjects with primary complaint of low-back or 

cervical pain (p<0.001). Conclusion: Good reliability and validity were 

demonstrated by this Brazilian Portuguese version of the chronic pain grade 

tested on a segment of the Brazilian population. 

 

Descriptors: 1. Pain; 2. Pain measurement; 3. Validation studies; 4. Cross-

Cultural comparison; 5. Scales; 6. Psychometrics; 7. Reproducibility of 

results. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Temas relevantes para a compreensão do processo de adaptação e 

validação de uma escala para dor crônica em nosso meio serão abordados 

nesta introdução. 

A dor crônica é o objeto de estudo do instrumento a ser adaptado. 

Sua definição, classificações e fatores associados são abordados 

inicialmente. Conceitos sobre escalas de avaliação em psicometria e 

métodos de verificação das propriedades destes instrumentos são 

analisados, bem como o processo de adaptação cultural, que visa tornar 

uma escala compreensível para populações distintas daquela para a qual foi 

desenvolvida. É apresentada a escala graduada de dor crônica, objeto de 

estudo desta tese e os questionários utilizados no estudo de validade. Por 

fim, é descrita uma revisão da literatura sobre questionários adaptados para 

o contexto cultural brasileiro. 
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1.1 Dor Crônica 

 

A sensação de dor é suficientemente comum e importante para que 

sua presença seja prontamente identificada por quase todas as pessoas. É 

também tida como um sinal de alerta relevante, como sugere o fato de ser 

um dos principais sintomas que motiva a procura a atendimento médico 

(Badley et al., 1994; Andersson et al., 1999; Turk e Melzack, 2001). 

A correlação entre o aspecto físico e emocional está, em maior ou 

menor grau, presente na maioria das definições propostas para a dor. 

Merskey (1994) sugere que o conceito de dor deveria reconhecer dois 

eventos relacionados: aquele que tem início com a lesão tecidual ou 

estímulo ao sistema nervoso; e outro, um fenômeno que se manifesta como 

uma queixa, em um contexto de sofrimento emocional. Esta concepção deu 

origem à definição da Associação Internacional para o Estudo da Dor, 

freqüentemente utilizada: “Uma experiência sensorial e emocional associada 

com lesão tecidual real ou potencial ou descrita em termos desta lesão” 

(International Association for the Study of Pain – IASP, 1979). 

O relatório da IASP (1979) sugere que a concepção de dor é 

aprendida por cada indivíduo através de experiências pessoais no início de 

sua vida, e que consiste de uma sensação física bem como uma experiência 

emocional; observa também que muitas pessoas referem dor na ausência de 

lesão tecidual ou outro mecanismo fisiopatológico provável. Linton e 
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Skevington (1999), ampliando a gama de atributos relacionados à dor, 

sugerem que a mesma seja entendida como uma interação entre 

componentes cognitivos, emocionais, motivacionais, comportamentais e 

físicos. 

O conceito de dor crônica desenvolveu-se a partir da percepção de 

que a dor persistente apresenta características distintas daquelas da dor de 

curta duração (Addison, 1984; Merskey e Bogduk, 1994). A definição de 

Bonica, publicada em 1953 e citada por diversos autores propõe que a dor 

crônica fosse reconhecida como “a persistência dos sintomas dolorosos 

além do tempo normal de cura” (apud Merskey e Bogduk, 1994). Esta 

concepção pressupõe que a dor seja um fenômeno decorrente de uma lesão 

inicial, a qual sofre um processo de reparo e cuja resolução determina a 

remissão dos sintomas. Muitas síndromes dolorosas, entretanto, não são 

compatíveis com este modelo. Artrites inflamatórias, por exemplo, 

caracterizam-se por lesões teciduais causadas por episódios recorrentes de 

atividade auto-imune; pacientes com cefaléias apresentam episódios 

repetitivos de remissão e recorrência dos sintomas; e a fibromialgia 

caracteriza-se por dor disseminada na ausência de evidências de lesão 

tecidual. 

A força-tarefa para a classificação de dor crônica da IASP sugere a 

utilização de um critério temporal como o mais útil e operacional, propondo 

que três meses seja um período adequado para distinguir entre dor aguda e 
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crônica. Para fins de pesquisa, entretanto, propõe que a dor crônica seja 

definida como existência de sintomas dolorosos por um período igual ou 

superior a seis meses. Ressalva que, para pacientes com dor associada a 

patologias malignas, o período de três meses pode ser excessivamente 

longo para considerar a dor crônica como estabelecida (Merskey e Bogduk, 

1994). 

Alguns termos são freqüentemente uti lizados para identificar 

características específicas da dor crônica. O termo “dor crônica benigna” é 

utilizado para diferenciar a dor crônica que não está associada a neoplasias 

(Eriksen et al., 2003); “Dor persistente” relaciona-se à freqüência da dor, e 

indica a presença de dor durante mais da metade dos dias nos últimos seis 

meses (Von Korff et al., 1992; Gureje et al., 1998); “dor crônica disseminada” 

e “dor crônica regional” são utilizados para diferenciar pessoas cuja dor 

manifesta-se em várias regiões do corpo daquelas com dor em uma 

localização anatômica definida (Bergman et al., 2001); “síndrome da dor 

crônica” é ocasionalmente utilizado para descrever pacientes cujos achados 

clínicos não permitem identificar com clareza o mecanismo fisiopatológico 

associado ao quadro doloroso e que desenvolvem padrões de 

comportamento característicos, determinados por fatores psicológicos e 

ambientais (Black, 1975; Addison, 1984; Von Korff et al., 1988). 

Discute-se se a dor crônica deveria ser considerada uma entidade 

diagnóstica distinta ou uma manifestação comum a várias afecções (Smith et 



INTRODUÇÃO 

  
Eduardo  Sawaya Bote lho  Bracher  

 
 
 
 

6 

al., 2004a). Sintomas dolorosos de longa duração são uma manifestação 

freqüente em diversas doenças crônicas. Levantamentos epidemiológicos, 

entretanto, salientam a existência de características comuns a pessoas que 

sentem dor por períodos prolongados. Há divergências com relação ao 

enfoque que deve ser dado a estudos sobre a dor crônica. Crombie et al. 

(1994) observaram que a maioria dos estudos classifica indivíduos em 

grupos abrangentes, deixando de considerar síndromes dolorosas 

específicas. Argumentam que a classificação taxonômica da IASP 

reconhece 206 síndromes dolorosas distintas e que estudos epidemiológicos 

deveriam focalizar sua atenção em condições individuais bem definidas. Por 

outro lado, Smith et al. (1996) observaram que a cronicidade da dor, 

independentemente de sua causa, determina o surgimento de coortes com 

problemas e necessidades semelhantes. Assim, é relevante para a prática 

clínica a identificação do perfil de pessoas com dor de longa duração, pois 

isto permitiria um melhor direcionamento dos recursos de saúde para o 

tratamento e prevenção da dor em segmentos específicos da população. 

Levantamentos epidemiológicos indicam uma grande variabilidade na 

prevalência de dor crônica. Uma revisão de 15 estudos publicados entre 

1984 e 1994 relata índices de prevalência entre 2% e 30%. Diferentes 

definições de dor crônica e métodos de coletas de dados foram apontados 

como possíveis causas para a variabilidade observada (Verhaak et al., 

1998). 
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Onze estudos de base populacional sobre dor crônica publicados 

entre 1998 e 2006 foram identificados: 10 publicações avaliaram segmentos 

da população geral da Europa, Israel, Canadá, Estados Unidos e Austrália 

(Elliott et al., 1999; Buskila et al., 2000; Bergman et al., 2001; Blyth et al., 

2001; Moulin et al., 2002; Eriksen et al., 2003; Gerdle et al., 2004; Rustoen et 

al., 2004; Breivik et al., 2006; National Center for Health Statistics, 2006), e 

um estudo multicêntrico estudou populações de quatro continentes 

atendidas em serviços primários de saúde (Gureje et al., 1998). Nesses 

estudos, observa-se variabilidade da prevalência de dor crônica entre 12% e 

54%. Diferenças entre métodos de coleta de dados e critérios para definição 

de dor crônica podem ter contribuído para esta variação. Breivik et al. (2006) 

avaliaram a dor crônica em amostras populacionais de 15 países da Europa 

e Israel e observaram taxas de prevalência distintas entre os países, 

oscilando entre  12% (Espanha) e 30% (Noruega). A verificação de taxas 

distintas de prevalência de dor crônica em diferentes populações, em uma 

situação em que a coleta de dados obedeceu à mesma metodologia, sugere 

que aspectos intrínsecos às populações estudadas são, ao menos em parte, 

responsáveis pela variação observada. 

É provável que a grande maioria das pessoas considere a intensidade 

como um dos atributos mais importantes da dor. Seis entre os 11 estudos 

populacionais citados no parágrafo anterior, entretanto, classificam a dor 

crônica apenas como presente ou ausente, sem relatar a intensidade dos 

sintomas (Gureje et al., 1998; Buskila et al., 2000; Bergman et al., 2001; 



INTRODUÇÃO 

  
Eduardo  Sawaya Bote lho  Bracher  

 
 
 
 

8 

Blyth et al., 200; Eriksen et al., 2003; National Center for Health Statistics, 

2006). Entre os estudos que identificam a intensidade da dor, vários o fazem 

faz através da indicação do participante em uma medida isolada em uma 

escala visual numérica (EVN) (Moulin et al., 2002; Gerdle et al., 2004); e 

apenas um estudo utiliza-se de uma escala de avaliação composta por 

vários itens, cuja validade havia sido previamente estudada (Elliott et al., 

1999). Jensen e McFarland (1993) observam grande variabilidade e baixa 

reprodutibilidade da intensidade da dor aferida pela aplicação de uma única 

EVN. O uso da média aritmética de medidas da dor atual, menor e pior dor 

em um período específico, indicadas em três escalas visuais numéricas, 

aumenta significativamente a confiabilidade desta medida (Jensen et al., 

1996). 

A intensidade mínima de dor necessária para caracterizar a presença 

de dor crônica pode interferir na prevalência verificada pelos estudos. Dois 

levantamentos populacionais realizados na Suécia exemplificam este fato: 

pessoas que referiam “dor leve, ocasionalmente” foram contabilizadas em 

um estudo que verificou prevalência de dor crônica de 54% (Gerdle et al., 

2004), enquanto prevalência de apenas 19% foi observada em um estudo 

que incluiu apenas aqueles que referiram dor com intensidade igual ou 

superior a 5 em uma escala numérica graduada de 0 a 10 (Breivik et al., 

2006). 



INTRODUÇÃO 

  
Eduardo  Sawaya Bote lho  Bracher  

 
 
 
 

9 

Dois levantamentos populacionais sobre dor crônica realizados no 

Brasil foram identificados, ambos realizados na região sul do país. Kreling et 

al. (2006), entrevistando funcionários de uma universidade pública em 

Londrina, no Paraná, encontraram uma prevalência de 61,4%, com 

predomínio de pessoas do sexo feminino. Uma pesquisa realizada por 

entrevistas domiciliares com pessoas de idade superior a 60 anos, também 

em Londrina, verificou prevalência de dor crônica de 51% (Dellaroza et al., 

2007). Um estudo multicêntrico em quatro continentes avaliou pacientes com 

dor persistente em 15 centros de atendimento primário. Observou-se 

prevalência geral de dor crônica persistente de 22%, sendo de 30,8% a 

prevalência em pacientes atendidos no Rio de Janeiro (Gureje et al., 1998). 

Levantamentos epidemiológicos de base populacional sugerem que 

os seguintes fatores estão associados à maior prevalência de dor crônica: 

sexo feminino, idade avançada, grupos socioeconômicos menos 

favorecidos, menor nível educacional, desemprego, ansiedade, depressão e 

história familiar (Smith et al., 2007). 

Quase todos os estudos observam maior prevalência de dor crônica 

em pessoas do sexo feminino, com odds ratio estimadas entre 1,2 e 1,9 

(Bergman et al., 2001; Elliott et al.,1999; Gureje et al., 1998). O aumento da 

prevalência de dor crônica com a idade é descrito pela maioria dos autores 

(Elliott et al., 1999; Moulin et al., 2002; Gerdle et al., 2004; Rustoen et al., 

2004). Alguns estudos, entretanto, verificam maior prevalência entre a quinta 
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e sétima décadas de vida, com redução a partir de então (Andersson et al., 

1999; Breivik et al., 2006; National Center for Health Statistics, 2006). 

Alguns estudos relatam maior prevalência de dor crônica em grupos 

socioeconômicos menos favorecidos, em pessoas com nível educacional 

mais baixo e em trabalhadores manuais (Elliott, 1999; Bergman et al., 2001; 

Blyth et al., 2001; Rustoen et al., 2004; National Center for Health Statistics, 

2006). Um levantamento populacional realizado na Dinamarca verificou uma 

prevalência de dor crônica 1,9 vezes maiores em pessoas com 10 ou menos 

anos de estudo, comparativamente àquelas com 13 ou mais anos de estudo 

(Eriksen et al., 2003).  

A incapacidade pode ser considerada um indicador da gravidade do 

quadro em pessoas com dor crônica (Von Korff et al., 1992). Um estudo 

realizado em Israel e 15 países da Europa verificou que 70% dos 

entrevistados com dor crônica relataram que atividades de vida diária 

causavam aumento da dor. Para um quarto deles, a dor tinha impacto 

negativo sobre atividades profissionais e, enquanto 29% tiveram que realizar 

modificações de atividades no trabalho devido à dor, 19% referiram ter 

perdido o emprego por sua causa (Breivik et al., 2006). A associação entre 

dor crônica e desemprego é observada por diversos autores (Blyth et al., 

2001; Gerdle et al., 2004; Rustoen et al., 2004). Pessoas com dor crônica 

apresentam odds ratio de 7,0 de abandonar o emprego, comparativamente 

àquelas sem dor crônica (Eriksen et al., 2003). 
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Depressão e ansiedade são fatores de co-morbidade importante em 

pessoas com dor crônica (Pincus et al., 2002; Leo, 2005). Estudos 

longitudinais sugerem que a depressão é um fator de predição forte e 

independente para o desenvolvimento de algia vertebral intensa e/ou 

incapacitante, e  que pessoas diagnosticadas com depressão apresentam um 

risco 3 a 4 vezes maior de desenvolver dor crônica (Carroll et al., 2004; 

Currie e Wang, 2005). 

Pessoas com dor crônica costumam relatar sintomas por períodos 

muito maiores que os seis meses preconizados pela IASP. Em dois estudos 

populacionais, médias de duração de dor superiores aos 10 anos foram 

observadas entre portadores de dor crônica (Moulin et al., 2002; Rustoen et 

al., 2004). Em outro levantamento, 88% das pessoas com dor crônica 

apresentavam dor por mais de dois anos (Breivik et al., 2006). A evolução da 

dor crônica foi avaliada por um estudo de coorte realizado na Escócia. 

Quatro anos após serem admitidas no estudo, 79% das pessoas inicialmente 

diagnosticadas com dor crônica persistiam sintomáticas, com taxas anuais 

de incidência e recuperação de 8,3% e 5,4%, respectivamente (Elliott et al., 

2002). Estes dados sugerem que a dor crônica é um problema persistente e 

com baixa taxa de recuperação. 

Vários autores fazem uma distinção entre dor crônica regional e dor 

crônica disseminada. No primeiro caso, a dor principal localiza-se em uma 

região anatômica específica, enquanto a dor crônica disseminada é definida 
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como presença de dor acima e abaixo da cintura, envolvendo ambos os 

lados do corpo e com duração superior a três meses (Wolfe et al., 1990). 

Mesmo entre os casos de dor crônica regional, entretanto, a maioria das 

pessoas relatam dor em mais de uma localidade (Gureje et al., 1998). 

Nesses casos, a região lombar é consistentemente o local de dor mais 

citado, seguida por dores de cabeça e cervicalgias (Gureje et al., 1998; 

Bergman et al., 2001; Moulin et al., 2002; Rustoen et al., 2004; Breivik et al., 

2006). 

Prevalências de dor crônica disseminada entre 4,2% e 13,2%, foram 

observadas por levantamentos epidemiológicos realizados na América do 

Norte e Europa (Gran, 2003). A dor crônica disseminada é ainda mais 

freqüente em mulheres e cursa com sintomas mais intensos e incapacitantes 

(Anderson et al., 1996). Segundo Smith et al., (2007), quanto mais intenso o 

sintoma e maior o número de regiões dolorosas, maior a probabilidade de 

persistência de dor crônica severa. A dor difusa nos quatro quadrantes do 

corpo, que define a dor crônica disseminada, é o principal critério para o 

diagnóstico de fibromialgia, cujos critérios incluem também fadiga, distúrbios 

do sono e sintomas depressivos (Wolfe et al., 1990; Katz et al., 2006). 

Forseth et al. (1993) relatam que pessoas com quadros clínicos 

característicos de fibromialgia freqüentemente não se adéquam aos critérios 

propostos pelo colégio americano de reumatologia. Esta observação sugere 

que sintomas que caracterizam a fibromialgia estão presentes, em maior ou 
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menor proporção, entre pacientes com dor crônica disseminada (Gran, 

2003). 

A dor crônica é uma afecção complexa e multifacetada. Trata-se de 

um problema de alta prevalência na população geral e com impacto 

importante na qualidade de vida das pessoas acometidas. Estudos 

epidemiológicos sobre a dor crônica elucidam vários aspectos relevantes. A 

heterogeneidade dos critérios e métodos de coleta de dados utilizados, 

entretanto, dificulta a comparação entre estudos. A utilização de escalas 

padronizadas para a avaliação da dor, cujas propriedades tenham sido 

devidamente estudadas nas populações em que serão aplicados, seria de 

grande auxílio para a melhor compreensão desta condição. 

 

 

1.2 Escalas de auto-avaliação em psicometria 

 

A psicometria estuda a teoria e técnica de medição de variáveis 

psicológicas. Sua aplicação inclui o estudo da diferença entre indivíd uos e 

grupos de indivíduos, realizado através da construção de instrumentos e 

procedimentos de medição (Michell, 1997). Para tal, a psicometria utiliza-se 

de símbolos matemáticos no estudo científico de fenômenos psicossociais 

(Pasquali, 2003). Escalas e questionários são os principais instrumentos 

utilizados em psicometria e técnicas de construção de escalas, originalmente 
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desenvolvidas no campo da psicologia social, gradualmente foram 

incorporadas na área de indicadores de saúde (Mc Dowell, 2006). 

Escalas podem ser definidas como “instrumentos de medida 

compostos por uma coleção de itens combinados em um escore composto, 

cuja intenção é revelar níveis de variáveis teóricas não observáveis por 

meios diretos” (DeVellis, 2003). A atribuição de valores numéricos a 

características subjetivas, possibilitada por estes instrumentos, facilita a 

comunicação e generalização dos resultados (Netemeyer et al., 2003). 

McDowell (2006) salienta que a medição de elementos subjetivos em saúde 

permite ainda acessar aspectos qualitativos e não apenas quantitativos, 

permitindo inferências sobre conceitos não diretamente mensuráveis como 

dor, sofrimento ou depressão. 

Escalas partem do pressuposto que o comportamento é influenciado 

por fenômenos latentes, não diretamente observáveis. Comportamentos, 

registrados através da aplicação de uma escala, seriam indicadores do 

fenômeno em questão (DeVellis, 2003). Os termos “variável latente” ou 

“traço latente” são utilizados para identificar o fenômeno ou fenômenos 

subjacentes ao comportamento observado (Pasquali, 2003; DeVellis, 2003;). 

O termo “construto” identifica atributos psicológicos que não são diretamente 

observáveis ou quantificáveis, mas cuja presença e magnitude podem ser 

identificadas através de um conjunto de comportamentos (Netemeyer et al., 

2003; Streiner e Norman, 2003). Os conceitos ansiedade, inteligência ou 
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depressão e suas respectivas definições, por exemplo, podem ser 

considerados construtos. Segundo Nunnally e Bernstein (1994), construto é 

literalmente “algo que cientistas constroem”, e que não existe como uma 

dimensão observável do comportamento, mas que reflete a hipótese de que 

diversos comportamentos apresentam-se correlacionados por um mesmo 

fator. 

O termo construto refere-se a um conceito e para sua definição são 

comumente utilizados outros conceitos. Esta forma de definição é nomeada 

“definição constitutiva” (Pasquali, 1988). Escalas de avaliação, por outro 

lado, não verificam conceitos, mas sim comportamentos associados ao 

construto. Assim, a “definição operaciona l” define o construto através de 

operações concretas segundo as quais o mesmo se expressa (Pasquali, 

1988). Por exemplo, solicitar a uma pessoa atribuir um valor numérico à 

intensidade da dor que está sentindo é uma definição operacional que 

acessa a variável latente “intensidade” do construto “dor”. 

O domínio de um construto pode englobar diversos componentes, os 

quais podem assumir valores distintos em diferentes contextos. Desta 

maneira, a magnitude de sua manifestação pode variar com o tempo em um 

mesmo indivíduo ou entre indivíduos. (Netemeyer et al., 2003). Por este 

motivo, múltiplos itens em uma escala ou questionário são necessários para 

revelar com maior precisão o grau de expressão de uma variável latente e 

abranger de forma adequada seu domínio (Clark e Watson, 1995). Pasquali 
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(1988), entretanto, alerta para o fato de que, na maioria das vezes, os 

instrumentos de medida não chegam a cobrir toda a amplitude da definição 

semântica do construto em questão. O desempenho de uma escala é 

verificado através do estudo da confiabilidade e a validade, comumente 

estudadas no rocesso de validação de escalas (DeVellis, 2003). 

 

 

1.3 Confiabilidade  

 

A confiabilidade, também denominada consistência, avalia o grau de 

erro na aplicação de um instrumento de medida (McDowell, 2006). Segundo 

a teoria clássica dos testes, valores obtidos através de um instrumento de 

medida refletem uma combinação de dois componentes: o escore verdadeiro 

e o erro de medida (este dividido em erro aleatório e erro sistemático). A 

confiabilidade pode ser definida como a proporção da variância atribuível à 

variabilidade dos sujeitos, relativamente à variância total da escala, sendo 

representada pela fórmula de Streiner e Norman (2003). 

 

Variabilidade dos sujeitos 
          Confiabilidade =  

Variabilidade dos sujeitos + erro de medida 
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Desta maneira, a confiabilidade pode ser entendida como o grau com 

que um instrumento diferencia indivíduos. Uma implicação deste conceito é 

que a confiabilidade está intimamente relacionada à população estudada. A 

capacidade de discriminação de um instrumento modifica-se em um grupo 

homogêneo ou heterogêneo de pessoas. Não se deve, portanto, falar sobre 

a confiabilidade de uma escala, mas sim sobre a confiabilidade de uma 

escala para uma determinada população (Streiner e Norman, 2003). 

A estabilidade e a homogeneidade são propriedades da confiabilidade 

comumente estudadas. A estabilidade temporal ou confiabilidade teste-

reteste refere-se à variabilidade dos escores de uma escala, quando 

aplicada à mesma pessoa em dois momentos distintos. Neste caso, é 

necessário que o intervalo entre as aplicações não seja tão curto que as 

pessoas se lembrem de suas respostas, nem tão longo que as propriedades 

medidas tenham mudado. Segundo Streiner e Norman (2003), um intervalo 

entre 2 e 14 dias é usual. Outras formas de estabilidade estudadas incluem 

a confiabilidade inter-examinador e intra-examinador. 

O coeficiente de correlação intraclasse (CCI) é utilizado com 

freqüência para a verificação de estabilidade temporal dos itens de uma 

escala. Expresso em valores no intervalo [-1; +1] este coeficiente calcula a 

semelhança média dos escores nos dois momentos. O coeficiente kappa 

verifica o grau de concordância não aleatória de variáveis categóricas entre 
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duas observações, e é comumente utilizado para verificar a concordância 

teste-reteste de escores de escalas. (Last et al., 1995). 

As seguintes diretrizes foram propostas para a interpretação da 

concordância entre medidas de coeficientes (Landis e Koch, 1977; Cicchetti 

e Sparrow, 1981). 

  

CCI Kappa 

>0,75 Excelente   >0,8 Quase perfeita 

0,6 – 0,74 Boa   0,61 – 0,8 Substancial 

0,4 – 0,59 Moderada   0,41 – 0,6 Moderada 

<0,4 Pobre   <0,4 Baixa 

 

A consistência interna, também denominada homogeneidade, 

corresponde ao grau de correlação entre os itens de uma escala aplicada a 

um grupo. Indiretamente, supõe-se que seja proporcional à força de 

expressão da variável latente. Segundo este raciocínio, se os itens de uma 

escala estão fortemente relacionados com a variável latente, deverão 

também apresentar correlações consistentes entre si (DeVellis, 2003). 

O coeficiente alfa (a) de Cronbach avalia a proporção da variância 

total comum entre os itens, e é o indicador de consistência interna utilizado 

com maior freqüência (Netemeyer et al., 2003). Alfa pode ser representado 

pela fórmula [a = 1 – variância de erro]. Desta maneira, quanto mais próximo 
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de 1, maior a correlação entre os itens da escala (Netemeyer et al., 2003). 

Observa-se, entretanto, que a variância sistemática não está incluída no 

valor de alfa. Esta só poderá ser diferenciada do “escore verdadeiro” através 

da comparação com indicadores externos. Sugere-se que valores de alfa 

entre 0,70 e 0,90 representem uma boa consistência interna. Valores abaixo 

de 0,70 configuram uma consistência interna fraca, e valores acima de 0,90 

indicam uma concordância excessivamente alta, decorrente da redundância 

entre os itens (Streiner e Norman, 2003). 

O valor de alfa não aumenta apenas com o grau de concordância 

interna, mas também com o número de itens da escala (Nunnally e 

Bernstein, 1994). Isto levanta a importante questão do número de itens 

necessário para se medir adequadamente um construto. Evidentemente, o 

número de itens da escala depende do domínio da escala, ou seja, das 

características do construto que se pretende avaliar. Por outro lado, em 

casos de escalas auto-aplicadas em que se deseja a colaboração e atenção 

do participante, é desejável que a escala não seja longa (Netemeyer et al., 

2003). 
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1.4 Dimensionalidade 

 

Este termo refere-se ao número de dimensões avaliadas pela escala. 

Dimensões ou fatores indicam aspectos distintos que integram o domínio de 

um mesmo construto avaliado, ou diferentes construtos avaliados por uma 

mesma escala (Netemeyer et al., 2003). Procura-se identificar, assim, se o 

atributo estudado deve ser concebido como uma dimensão homogênea ou 

composta por aspectos diferenciados (Pasquali, 1988). Empiricamente, a 

dimensionalidade é avaliada pelo estudo das propriedades da escala 

aplicada a um grupo de participantes, sendo a análise fatorial o principal 

método estatístico utilizado (Netemeyer et al., 2003). Em uma escala 

unidimensional, os itens são agrupados em um único fator ou dimensão, 

enquanto os itens de escalas multidimensionais são divididos em dois ou 

mais fatores ou sub-escalas. Sugere-se também que o coeficiente alfa 

identifica corretamente a consistência interna apenas em escalas 

unidimensionais, não sendo claro o significado de alfa para escalas 

multidimensionais (Netemeyer et al., 2003). O cálculo de alfa para cada um 

dos fatores identificados através da análise fatorial é uma alternativa 

adequada para a avaliação da consistência interna em escalas 

multidimensionais. 
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1.5 Validade 

 

O termo validade refere-se à adequação de um instrumento para 

medir aquilo para o qual foi desenvolvido (Fletcher e Fletcher, 2005). 

Streiner e Norman (2003) propõem um critério mais operacional, segundo o 

qual a validade de uma escala é o processo pelo qual se determina o grau 

de confiança de inferências sobre a população estudada, tendo como base 

os escores da escala. Nunnally e Bernstein (1994) observaram que não é 

possível verificar a presença ou ausência de validade, mas sim o grau de 

validade para uma utilização específica do instrumento, e que a investigação 

empírica é sempre necessária para o estudo da validade. Neste sentido, não 

seria correto afirmar que “a escala foi validada”, pois a validade não é uma 

variável dicotômica, mas refere-se a indicadores internos do instrumento e a 

força de correlação com indicadores externos. Pasquali (2007), entretanto, 

argumentou que a validade é um conceito dicotômico, segundo o qual “a 

validade do instrumento diz respeito exclusivamente à pertinência do 

instrumento com respeito ao objeto que se quer medir”, ou seja, se o 

instrumento criado mede o construto que se propõe a medir. Segundo este 

autor, a validade responde a se algo é verdadeiro ou falso. A eficiência da 

medida do construto pelo instrumento não diz respeito diretamente à 

validade, mas sim à precisão do instrumento (Pasquali, 2007). 
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Até a década de 1970, a maioria dos autores fazia referência a três 

“tipos” de validade: validade de conteúdo, validade de construto e validade 

de critério (Streiner e Norman, 2003). Desde então, vários outros conceitos 

de validade foram descritos, entre os quais a validade preditiva, validade de 

face, validade convergente, validade discriminante ou divergente, validade 

nomológica e validade fatorial (Nunnally e Bernstein, 1994; Streiner e 

Norman, 2003; McDowell, 2006). Em uma revisão recente, são enumerados 

31 “tipos” de validade citados na literatura especializada (Pasquali, 2007). As 

formas de validade mais relevantes para o presente estudo são abordadas a 

seguir. 

O termo validade de conteúdo refere-se ao grau com que uma escala 

abrange os aspectos do construto que se propõe a medir (Carmines e Zeller, 

1979; McDowell, 2006). Espera-se que uma escala acesse os aspectos mais 

relevantes do construto, sem incluir variáveis que podem ser 

excessivamente influenciadas por outros construtos. A verificação da 

validade de conteúdo é estabelecida durante a revisão crítica dos itens da 

escala, que inclui a aplicação da escala a representantes da população-alvo 

e sua análise por especialistas na área (McDowell, 2006). Netemeyer et al., 

(2003) ressaltaram a importância, nesta fase, da fundamentação em 

pressupostos teóricos existentes na literatura, que permitam definir o 

construto e seu domínio de forma precisa. 
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A validade de construto refere-se à capacidade de uma escala ou 

instrumento de medir o construto para o qual foi elaborada (Carmines e 

Zeller, 1979). Cronbach e Mehl (1955) sugeriram que a validade de construto 

envolve três etapas distintas: 

 

1. Os conceitos teóricos envolvendo o construto são explicitados; 

2. Instrumentos para a mensuração do construto são desenvolvidos; 

3. Evidências empíricas avaliando as relações entre o instrumento e 

outras manifestações do construto são analisadas. 

 

Esta ampla definição engloba a conceituação teórica do construto, a 

elaboração da escala e assim a validade de conteúdo, bem como a 

verificação empírica de suas propriedades. Por este motivo, alguns autores 

argumentam que há realmente apenas uma forma de validade - a validade 

de construto (Nunnally e Bernstein, 1994). A validade de construto refere-se 

tanto aos pressupostos teóricos do construto sendo avaliado quanto ao 

instrumento de medida desenvolvido para sua avaliação. Pode ser 

concebida como um processo contínuo, em que novos dados empíricos 

podem levar às modificações da escala ou da própria definição do construto 

(Streiner e Norman, 2003). 
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O estudo da validade de versões de escalas culturalmente adaptadas 

concentra-se na terceira etapa do enunciado de Cronbach e Mehl (1955), 

uma vez que as duas etapas iniciais são definidas durante a elaboração da 

escala original. Neste caso, o estudo da validade consiste na verificação de 

correlações empíricas entre a versão adaptada e outros instrumentos que 

avaliam o mesmo construto ou construtos com algum grau de afinidade. 

Estas correlações são comumente denominadas validade convergente e 

validade discriminante (McDowell, 2006). 

A validade convergente verifica se dois métodos independentes de 

inferência de um mesmo construto apresentam resultados semelhantes. A 

validade convergente de uma escala que avalia a dor pode ser estudada, por 

exemplo, através de sua correlação com outros questionários que avaliam 

sintomas dolorosos ou com domínios que avaliam aspectos físicos de 

escalas que avaliam a saúde geral. A validade discriminante ou divergente 

postula que a escala não deve apresentar correlações fortes com 

instrumentos que medem atributos distintos (Streiner e Norman, 2003). A 

validade discriminante poderia ser demonstrada, por exemplo, em uma 

situação em que uma escala de dor apresente correlações mais fracas com 

itens associados à saúde mental de uma escala que avalia a saúde geral. 

A validade de critério verifica se um instrumento correlaciona-se 

adequadamente com um “padrão-ouro” para o construto avaliado. Este tipo 

de validação é utilizado quando um instrumento está sendo desenvolvido 
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como uma alternativa mais simples ou mais conveniente a outra medida de 

grande aceitação (McDowell, 2006). 

Os diversos “tipos” de validade certamente não simplificam a 

compreensão deste conceito. Streiner e Norman (2003) enfatizaram que os 

vários enfoques propostos podem ser vistos como formas de abordagem de 

uma mesma questão: a verificação do grau de confiança com o qual os 

escores de uma escala permitem fazer inferências corretas sobre a 

população estudada. 

 

 

1.6 Análise fatorial 

 

Segundo Kline (1994), “a análise fatorial consiste de técnicas 

estatísticas com o objetivo de simplificar agrupamentos complexos de 

dados”. Nunally e Berstein (1994) propuseram uma definição mais 

detalhada: 

 

“Análise fatorial é um método geral de decomposição da 

variância de uma medida em um ou mais fatores comuns, 

refletindo aquilo que as variáreis compartilham, além de 
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fatores únicos que normalmente descrevem a variância de 

uma medida que não é compartilhada por outras variáveis”. 

 

A aplicação deste método permite identificar empiricamente quantas 

variáveis latentes, ou fatores, compõem um conjunto de itens (DeVellis, 

2003). Dois métodos de análise fatorial são comumente citados: análise 

fatorial exploratória (AFE) e análise fatorial confirmatória (AFC). A AFE, 

utilizada com maior freqüência, procura identificar o número e características 

dos fatores presentes em um conjunto de itens que avaliam um determinado 

construto (Pett et al., 2003). Seu objetivo é explicar a maior proporção 

possível de variância através de um número restrito de fatores (Nunnally e 

Bernstein, 1994). A análise fatorial confirmatória (AFC) parte de uma 

estrutura fatorial hipotética e procura verificar se os dados obtidos são 

adequados para a hipótese testada (Kline, 2000; Pett et al., 2003). 

Pett et al., (2003) sugeriram a seguinte seqüência de etapas na 

condução de uma análise fatorial explo ratória: (1) análise da matriz de 

correlação; (2) análise de componentes principais (ACP); (3) seleção dos 

fatores; (4) rotação dos fatores; (5) avaliação e refinamento dos fatores; (6) 

interpretação dos fatores. 

A matriz de correlação indica as correlações produto momento de 

Pearson entre os itens estudados, normalizados em valores que variam no 
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intervalo [-1; 1]. Quanto maior o valor absoluto, mais forte a correlação entre 

as duas variáveis (Pett et al., 2003).  

A ACP é o processo de extração de componentes que refletem a 

variância compartilhada entre os itens (Kline, 1994; Pett et al., 2003). Toda a 

variância observada (variância comum, variância específica e variância do 

erro) é considerada conjuntamente em cada componente extraído (Nunnally 

e Bernstein, 1994). Os componentes são padronizados, de forma que suas 

médias são iguais a 0 e as variâncias iguais a 1,00. A variância total é igual 

ao número de variáveis estudadas (Pett et al., 2003). A variância total de 

uma escala com sete itens, por exemplo, é igual a sete. 

Os valores dos componentes principais em ACP são denominados 

valores próprios, ou eigenvalues. Estes valores representam a quantidade 

da variância total atribuível a um determinado componente principal, ou seja, 

quanto maior um eigenvalue, maior a variância explicada pelo fator (Kline, 

1994). Como o valor da soma dos eigenvalues é igual ao número de itens, 

eigenvalues superiores a 1,0 indicam que a variância do respectivo 

componente principal é maior do que seria proporcionalmente esperado de 

um item. Os primeiro componente principal representa a maior variância 

comum atribuível ao conjunto de itens, e o valor dos componentes diminui de 

acordo com a ordem de extração. Isto ocorre por que cada componente 

representa a variância residual, excluindo-se a variância do componente ou 

componentes extraídos anteriormente (Kline, 1994). 
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O número de fatores é escolhido a partir da análise dos componentes 

principais. A seleção de fatores consiste em decidir quantos componentes 

representam variáveis latentes importantes para o construto em questão. 

Diversos métodos são sugeridos para a seleção de fatores. A regra de 

Kaiser-Guttman sugere que sejam selecionados como fatores apenas os 

componentes para os quais os eigenvalues sejam maiores do que 1,00 (Pett 

et al., 2003). Este princípio é comumente utilizado como critério para seleção 

automática do número de fatores por programas estatísticos de computador 

(Kline, 1994). Outro critério é a avaliação do gráfico que identifica os  

eigenvalues dos componentes principais. Este gráfico foi denominado “scree 

plot”, ou “Teste de scree de Cattel”, por sua imagem ser semelhante ao 

sedimento acumulado na base de uma montanha (em inglês, “Scree”) (Pett 

et al., 2003; Kline, 1994). Segundo este método, deve-se selecionar os 

componentes que extrapolam uma reta que une os pontos dos eigenvalues 

com menor valor (Figura 3, pg. 93). Pett et al., (2003) argumentam que o 

critério definitivo para determinar o número de fatores deve ser a 

interpretabilidade e utilidade dos mesmos. 

A ACP permite identificar o número de fatores que explicam uma 

proporção representativa da variância. Não permite, entretanto, identificar a 

contribuição relativa de cada item para a variância de cada fator. A rotação 

de fatores procura responder esta questão (Pett et al., 2003). Este método 

utiliza-se de princípios de geometria analítica para alterar a carga fatorial dos 

itens, visando maximizar a participação dos itens nos fatores em que os 
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mesmos apresentam maior carga fatorial e minimizá-la nos demais fatores 

(Kline, 1994). Existem duas classes de rotação: ortogonal e oblíqua. A 

rotação ortogonal considera que os fatores são independentes entre si, 

enquanto a rotação oblíqua presume a existência de correlações entre os 

mesmos (Pett et al., 2003). Vários autores sugerem que uma estratégia 

adequada seria avaliar os dados utilizando-se de ambos os métodos e 

realizar a interpretação considerando-se as semelhanças e discrepâncias 

obtidas (Kline, 1994; Pett et al., 2003). 

Não há testes estatísticos que indiquem se a carga fatorial de um 

determinado item é alta o suficiente para que se considere que o mesmo 

contribui de maneira significativa para a formação de um fator (Pett et al., 

2003). Comrey e Lee (1992) sugeriram a seguinte classificação para a 

interpretação de correlações variável-fator para rotações ortogonais: 

 

Carga Fatorial Variância em comum 
(carga fatorial2) 

Classificação 

0,32 10% Fraca 

0,45 20% Razoável 

0,55 30% Boa 

0,63 40% Muito boa 
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A avaliação e refinamento dos fatores são feitos após a análise dos 

resultados da rotação de fatores. Seu objetivo é aprimorar o instrumento 

sendo desenvolvido, com adição, supressão ou modificação de itens (Pett et 

al., 2003). A modificação de itens, entretanto, não deve ser feita em estudos 

de adaptação cultural e validação de escalas, atendo-se ao princípio da 

manutenção de equivalência entre o instrumento original e a versão 

adaptada. 

A interpretação dos fatores é a última etapa no processo de AFE. 

Neste momento, são inferidas as variáveis latentes representadas pelos 

fatores e os mesmos são nomeados de acordo com a variável que 

representam (Pett et al., 2003). Verifica-se se os fatores obtidos 

empiricamente são compatíveis com conceituações formuladas durante a 

elaboração da escala ou, nos casos de adaptação cultural, com os fatores 

obtidos em estudos com outras populações. 

A análise fatorial está intimamente associada à verificação da 

confiabilidade de escalas. Segundo Carmines e Zeller (1979), enquanto os 

métodos de verificação de consistência interna, como o coeficiente alfa de 

Cronbach, partem do pressuposto de que os itens de uma escala atuam de 

maneira paralela, a análise fatorial permite identificar agrupamentos de itens 

que contribuem de maneira distinta para a mensuração do construto. 

O uso da análise fatorial para a verificação da validade de um 

instrumento é um tema mais controverso. A comparação entre os fatores 
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obtidos pela análise fatorial com aqueles postulados na fase de 

desenvolvimento da escala pode ser útil para se estabelecer a validade de 

conteúdo do instrumento avaliado (McDowell, 2006). Vários autores, 

entretanto, sugerem que a validação dos fatores identificados seja feita 

através da comparação com critérios externos ao instrumento estudado 

(Carmines e Zeller, 1979; Kline, 1994).  

 

 

1.7 Adaptação transcultural de escalas de auto-avaliação 

 

O termo “adaptação transcultural” refere-se a um processo que 

concerne tanto à tradução quanto a adaptações lingüísticas necessárias 

para que um instrumento possa ser utilizado em uma população com cultura 

e idiomas distintos daquela para a qual foi desenvolvida. Seu objetivo é a 

manutenção da equivalência entre o instrumento original e a versão 

adaptada, bem como assegurar a melhor compreensão possível para a 

população-alvo (Beaton et al., 2000). O argumento favorável à utilização de 

instrumentos equivalentes em populações e culturas distintas é bem 

desenvolvido por Guillemin (1995): 
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“A comparação de doenças ou serviços entre diversos sistemas 

de saúde deveria evitar discrepâncias transculturais em seus 

métodos de medição. Isto permitiria preservar a validade interna 

em comparações entre pesquisas realizadas em países e 

culturas distintas e a validade externa, i.e., aceitabilidade para o 

meio científico internacional de pesquisas realizadas em 

âmbitos nacionais”. 

 

Diretrizes padronizando este processo foram desenvolvidas por vários 

autores (Guillemin et al., 1993; Ware et al., 1995; Bullinger et al., 1998; 

Beaton et al., 2000; Eremenco et al., 2005; Reichenheim e Moraes, 2007;). 

Baseados em uma revisão ampla da literatura, um grupo de pesquisadores 

propuseram que o processo de adaptação cultural seja constituído por seis 

etapas (Guillemin et al., 1993; Beaton et al., 2000): 

 

1. Tradução inicial: realização de traduções do instrumento original por 

dois tradutores independentes, cuja língua nativa é a da população-

alvo; 

2. Síntese das traduções: elaborada pelos tradutores do estágio 1; 

3. Retro-tradução: tradução da síntese das traduções para a língua 

original, por dois tradutores cuja língua nativa é a do instrumento 

original; 
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4. Revisão pelo comitê de especialistas: análise e modificação, quando 

necessário, da síntese das traduções por um grupo de especialistas, 

incluindo os tradutores, especialistas na área da saúde, lingüistas e 

educadores, visando assegurar a manutenção de equivalência com o 

instrumento original. Elaboração da versão pré-final; 

5. Pré-teste: aplicação da versão pré-final a 30-40 pessoas, 

representantes da população-alvo, seguindo-se uma entrevista 

estruturada para verificar o grau de compreensão do instrumento. 

Modificações podem ser realizadas nesta etapa, de acordo com 

necessidades verificadas durante as entrevistas; 

6. Submissão da documentação para o grupo de especialistas, para 

discussão e aprovação da versão final. 

 

O principal objetivo deste processo é a criação de uma versão ao 

mesmo tempo compreensível para a população-alvo e que mantenha 

equivalência com o instrumento original. Entretanto, não há consenso sobre 

no que consiste precisamente a equivalência. Herdman et al. (1997) 

identificaram 19 “tipos” de equivalência, com definições freqüentemente 

vagas ou conflitantes. Segundo Streiner e Norman (2003), a maioria dos 

autores concorda que a versão adaptada deve procurar manter a 

equivalência em quatro áreas: 
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(1) Equivalência conceitual: assegura que a população-alvo compreenda 

os conceitos expostos de maneira equivalente à população para 

quem se destina a escala original; 

(2) Equivalência de item: verifica se os itens da escala são relevantes e 

aceitáveis para a população-alvo; 

(3) Equivalência semântica: assegura que o sentido das palavras é o 

mesmo da versão original; 

(4) Equivalência operacional: examina se o formato da escala, instruções 

e modo de administração podem ser utilizados com a população para 

a qual se destina a versão adaptada. 

 

As propriedades do instrumento original não são necessariamente 

compartilhadas pela versão adaptada. Segundo Beaton et al., (2000) é 

necessário, após a adaptação cultural, verificar empiricamente se a nova 

versão apresenta propriedades psicométricas semelhantes às da escala 

original. 
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1.8 Escala Graduada de Dor Crônica (EGDC) 

 

“A escala graduada de dor crônica foi desenvolvida visando 

proporcionar um método breve e simples para graduar a 

severidade da dor crônica ou recorrente, para uso em inquéritos 

populacionais e em estudos de pacientes com dor em 

estabelecimentos de atendimento primário” (Von Korff, 2001). 

 

Esta citação de Michael Von Korff, autor principal da escala, sintetiza 

a concepção e utilidade da EGDC. Diversos pressupostos teóricos e 

observações empíricas foram considerados no processo de elaboração da 

escala. Von Korff et al., (1990) observaram que o grande número de fatores 

somáticos, psicológicos e comportamentais comumente citados para definir 

a dor crônica limitava a utilização prática deste conceito em levantamentos 

epidemiológicos. Por este motivo, desenvolveram uma escala segundo 

quatro critérios: (1) escore organizado em categorias hierárquicas 

mutuamente exclusivas; (2) baseada em medidas simples, facilitando o 

encontro clínico; (3) precisa, confiável e válida tanto em relação a outros 

indicadores de dor crônica quanto para a predição de evolução clínica; e (4) 

cujos resultados possam ser generalizados para quadros dolorosos em 

regiões anatômicas distintas ou de diferentes etiologias (Von Korff et al., 

1992). Através de três levantamentos epidemiológicos sucessivos, foram 
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identificados fatores considerados relevantes para o conceito de dor crônica, 

os quais foram organizados em um sistema de graduação hierárquica (Von 

Korff et al., 1988; Von Korff et al., 1990, Von Korff et al., 1992). 

O instrumento resultante, nomeado graded chronic pain scale (escala 

graduada de dor crônica) e posteriormente abreviado para chronic pain 

grade por vários autores, é um questionário composto por oito itens que 

avalia a freqüência, intensidade e incapacidade associadas à dor. Em sua 

versão inicial, a EGDC solicita respostas baseadas na recordação dos 

últimos seis meses. Publicações posteriores utilizaram períodos de três 

meses e um mês (Von Korff et al., 1992;  Penny et al., 1999; Underwood et 

al., 1999; Elliott et al., 2000) (Anexo A). O Quadro 1 descreve os enunciados 

das questões e indica os escores calculados a partir de cada questão ou 

grupo de questões. 
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Quadro 1 – Teor das questões e escores da EGDC 

QUESTÕES† Cálculo dos escores a partir das questões 

1. Número de dias com dor 
PERSISTÊNCIA DA DOR (questão 1):  
dor não persistente / dor persistente 

2. Dor no momento atual* 

3. Dor mais forte no período* 

4. Dor média no período* 

INTENSIDADE CARACTERÍSTICA DA 
DOR (ICD)  

(questões 2 a 4) 

5. Número de dias em que a 
dor impediu atividades 
cotidianas  

DIAS DE 
INCAPACIDADE (DI)  

(questão 5) 
 

6. Interferência da dor em 
atividades diárias* 

7. Interferência da dor em 
atividades de lazer* 

8. Interferência da dor em 
atividades de trabalho* 

ESCORE DE 
INCAPACIDADE (EI)  

(questões 6 a 8) 

PONTOS DE 
INCAPACIDADE 

(PI) 
 

(calculado a partir 
da DI e EI) 

 
GRAU DE DOR 

 
(calculado a partir da 
ICD e PI) 
 
0. Sem dor 
 
Baixa interferência:  
 
I. Baixa intensidade 
 
II. Alta intensidade 
 
Alta interferência:  
 
III. Moderadamente 
limitante 
 
IV. Gravemente limitante 

 
NOTA: † O enunciado de todas as questões especifica o período de recordação de 3 ou seis 

meses, à exceção da questão dois. 
 * Questões em escalas visuais numéricas escalonadas de zero a dez. 

 

 

A freqüência da dor, avaliada através do número de dias em que o 

respondente refere ter sentido dor, é verificada pela questão um. O escore 

“persistência da dor” é calculado com esta questão, sendo considerada dor 

persistente aquela presente em 50% ou mais dos dias, e não persistente a 

dor presente em menos de 50% dos dias. 
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As questões 2,3 e 4 solicitam informações sobre a dor atual, a pior dor 

e a dor média no período, graduadas em escalas numéricas do tipo Likert, 

com valores entre zero e 10. O escore “intensidade característica da dor” 

(ICD), que varia entre zero e 100, é obtido através do cálculo da média 

aritmética dos valores destas três questões. 

A questão 5 refere-se ao número de dias em que a dor impediu a 

realização de atividades usuais no período, e resulta no escore “dias de 

incapacidade”, que varia entre 0 e 180. As questões 6, 7 e 8 solicitam 

informações sobre a interferência da dor para a realização de atividades 

diárias, de lazer e trabalho, graduadas em escalas numéricas do tipo Likert, 

com valores entre zero e 10. O “escore de incapacidade”, que varia entre 

zero e 100, consiste na média aritmética dos valores destas três questões. 

Os escores “dias de incapacidade” e “escore de incapacidade” são 

convertidos em um valor entre zero e três pontos, e a soma destes pontos é 

denominada “pontos de incapacidade”, com valores entre zero e seis. Os 

cinco graus de dor são definidos a partir dos escores “intensidade 

característica da dor” e “pontos de incapacidade”. 

Dor grau 0 ocorre em pessoas que referem ausência de dor nos 

últimos seis meses. Todas as pessoas com menos de três pontos de 

incapacidade são classificadas como casos de dor de baixa interferência 

(graus I e II), e todos aquelas com três ou mais pontos de incapacidade 

apresentam dor de alta interferência (graus III e IV). O valor da ICD 
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diferencia os graus I e II, enquanto o valor dos pontos de incapacidade 

diferencia os graus III e IV. Desta maneira, os resultados das questões 2 a 4, 

sobre intensidade da dor, não são utilizadas para classificar a dor grau III ou 

IV  

Segundo Von Korff (2001), a classificação da dor crônica em graus 

seria mais apropriada para levantamentos epidemiológicos, pois variáveis 

categóricas permitem uma melhor diferenciação entre grupos. Por outro 

lado, variáveis quantitativas como a ICD e o escore de incapacidade seriam 

mais adequadas para a verificação de eficácia em estudos clínicos, por 

serem supostamente mais sensíveis a mudanças de menor magnitude. 

A elaboração do método de cálculo dos escores da EGDC e o estudo 

inicial de validação foram realizados pela análise de dados obtidos com a 

aplicação da escala em 2.389 pessoas com dor de cabeça, lombalgia e dor 

têmporo-mandibular de duração igual ou superior a seis meses (Von Korff et 

al., 1992). 

Verificou-se a adequação de um modelo hierárquico de gravidade da 

dor, segundo o qual a intensidade da dor seria responsável pela 

identificação da dor de menor gravidade, enquanto medidas de incapacidade 

associadas à dor identificariam quadros dolorosos de maior gravidade. Não 

se observou associação entre a duração da dor e intensidade ou 

incapacidade associadas à dor. A freqüência da dor apresentou associações 

mais fracas com intensidade ou incapacidade associada à dor. Valores do 
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coeficiente alfa entre 0,67 e 0,74 para cada grupo segundo a localização 

anatômica da dor indicaram uma consistência interna adequada da escala. 

O estudo de validade observou correlações positivas significantes entre o 

grau de dor e índices elevados de depressão, piora na auto -avaliação da 

saúde, maior índice de desemprego e aumento na freqüência do uso de 

opióides e visitas médicas devido à dor (Von Korff et al., 1992). 

Vários estudos subseqüentes avaliaram as propriedades da EGDC 

(Smith et al., 1997; Penny et al., 1999; Underwood et al., 1999; Elliott et al., 

2000; Elliott et al., 2002; Von Korff et al., 2005; Salaffi et al., 2006; Dunn et 

al., 2008).  A EGDC tem sido freqüentemente utilizada em levantamentos 

epidemiológicos, estudos clínicos e investigações sobre dor crônica (Carroll 

et al., 2004; UK BEAM Trial Team , 2004; Cassidy et al., 2005; Mercado et 

al., 2005). 

A validade da EGDC foi estudada em populações dos Estados Unidos 

e Reino Unido (Von Korff et al., 1994; Smith et al., 1997). A validade de 

conteúdo da EGDC foi avaliada por um painel de pesquisadores, o qual 

indicou que a escala contém itens capazes de medir cada um dos principais 

componentes da classificação internacional de funcionalidade, incapacidade 

e saúde da organização mundial de saúde (Dixon et al., 2007). Um estudo 

recente, envolvendo 576 participantes, procedeu à adaptação transcultural e 

estudo de validação de uma versão italiana da EGDC (Salaffi et al., 2006). 
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1.9 Questionário genérico de avaliação de qualidade de vida short 

form-36 (SF-36) 

 

O SF-36 (short form-36 health survey), freqüentemente utilizado como 

critério de comparação em estudos de validade, é um indicador genérico do 

estado de saúde. Foi concebido para avaliar uma ampla variedade de 

problemas de saúde em graus diversos de gravidade, bem como para 

comparar o estado da saúde de pessoas com afecções distintas ou 

comparar indivíduos acometidos com a população geral (McDowell, 2006; 

Ware e Sherbourne, 1992). 

As 36 questões foram selecionadas a partir de 245 itens do estudo de 

indicadores médicos, ou “medical outcomes study” (MOS), desenvolvido na 

década de 1970 pela corporação RAND. O SF-36 foi elaborado a partir de 

uma versão mais concisa, o SF-20, e propõe-se a abordar oito dos quarenta 

conceitos de saúde mental e física abrangidos pelo MOS. Cada um desses 

conceitos é representado por uma das oito dimensões da escala, cujos 

escores são calculados separadamente. Apenas a segunda questão, que 

verifica modificações do estado da saúde no último ano, não é incluída entre 

as dimensões (McDowell, 2006; Ware et al., 1998a; Ware et al., 1998b). 

Os escores são obtidos em uma escala de zero a 100, sendo que 

valores maiores indicam situações mais favoráveis. Na segunda versão do 

questionário (versão 2.0), as respostas dicotômicas das questões quatro e 
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cinco foram transformadas em escalas de cinco pontos e foram realizadas 

pequenas modificações na terminologia de vários itens (McDowell, 2006). 

Várias pesquisas avaliaram a confiabilidade e validade do SF-36. 

Estudos multicêntricos realizados em 11 países indicam coeficientes alfa 

superiores a 0,70 em cada uma das oito dimensões, com apenas duas 

exceções, sugerindo uma boa consistência interna (Gandek et al., 1998). 

Coeficientes de correlação intraclasse superiores a 0,6 foram observados 

em cada uma das oito dimensões para a avaliação teste -reteste em um 

período de duas semanas (Brazier et al., 1992). Sua validade foi verificada 

por estudos correlacionando o SF-36 com outras escalas e indicadores de 

saúde (McHorney et al., 1993; McHorney et al., 1996).  

Análise fatorial exploratória resultou em uma solução de dois fatores, 

nomeados componente físico e componente mental, com baixa correlação 

entre si (Ware et al., 1998c). As dimensões percepção geral da saúde e 

vitalidade, entretanto, correlacionam-se moderadamente com ambos os 

fatores (Ware et al., 1998c). As dimensões que constituem cada componente 

são relacionadas a seguir:  

Componente físico  Componente mental 

Aspectos Físicos  Aspecto Emocional 

Capacidade Funcional  Aspectos Sociais 

Dor  Vitalidade 

Estado Geral da Saúde  Saúde Mental 
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A aplicação de um modelo de equação estrutural utilizando dados de 

dez países sugere que a estrutura do SF-36 pode ser melhor entendida 

como composta por oito fatores (dimensões) de primeira ordem e três 

fatores de segunda ordem (componentes): saúde física, saúde mental e 

bem-estar, este último constituído pelas dimensões estado geral da saúde e 

vitalidade. Um único fator de terceira ordem, “saúde geral”, engloba todos os 

itens da escala (Keller et al., 1998). 

Um artigo de revisão de 3.921 estudos que utilizaram instrumentos de 

avaliação de qualidade de vida verificou que o SF-36 é o questionário 

utilizado com maior freqüência (Garratt et al., 2002). A presença de oito 

dimensões, divididas em três fatores de segunda ordem com baixa 

correlação entre si, torna o SF-36 um instrumento adequado para o estudo 

de validação de escalas. Sua estrutura permite testar a validade convergente 

e discriminante, através da hipótese que as dimensões com maior afinidade 

conceitual com o construto avaliado apresentem índices de correlação mais 

fortes do que aquelas com menor afinidade. O SF-36 foi adaptado para o 

contexto cultural brasileiro e sua confiabilidade e validade foram 

adequadamente demonstradas (Ciconelli et al., 1999). Adaptações da 

versão dois deste instrumento foram realizadas por Rozana Mesquita 

Ciconelli, autora do trabalho de validação para a língua portuguesa (Anexo 

B). 

 



INTRODUÇÃO 

  
Eduardo  Sawaya Bote lho  Bracher  

 
 
 
 

44 

 

1.10 Questionário de incapacidade de Roland-Morris (RM) 

 

O RM (Roland-Morris disability questionnaire) foi desenvolvido para 

medir a incapacidade física associada a dores nas costas (Roland e Morris, 

1983). Consiste de 24 frases que descrevem situações de limitação devido à 

dor nas costas. O respondente é solicitado a assinalar todas as frases com 

as quais identifica sua condição no momento atual. O escore é calculado a 

partir da soma simples dos itens assinalados. As questões deste instrumento 

foram selecionadas entre os 136 itens do questionário Sickness Impact 

Profile, sendo escolhidas aquelas que descrevem funções físicas que podem 

ser afetadas por dores nas costas.  A sentença “por causa de minhas 

costas” (because of my back) foi incluída no início de cada frase para 

distinguir a incapacidade devido à dor nas costas de dores por outras causas  

(Roland e Fairbank, 2000). O RM é um dos questionários utilizados com 

maior freqüência em estudos clínicos e levantamentos epidemiológicos 

sobre lombalgias, e sua tradução e adaptação cultural foram realizadas em 

mais de doze idiomas, incluindo o português no contexto cultural brasileiro 

(Roland e Fairbank, 2000; Nusbaum et al., 2001; UK beam trial team, 2004) 

(Anexo B). A validade de construto, consistência interna e reprodutibilidade 

do RM foram avaliadas e consideradas satisfatórias (Roland e Fairbank, 

2000; Yeomans et al., 2007). Diferenças clínicas minimamente importantes 
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estão associadas a modificações entre 2 e 3 pontos do RM (Bombardier et 

al., 2001). 

 

 

1.11 Índice de disfunção relacionada ao pescoço (IDP) 

 

O IDP (neck disability index) foi desenvolvido utilizando como modelo 

o índice de incapacidade de Oswestry para pacientes com lombalgia 

(Yeomans et al., 2007). Trata-se de um questionário de 10 itens. Cada item, 

composto por um enunciado e seis alternativas de resposta, refere-se a uma 

atividade de vida diária, com exceção do item cinco, sobre dores de cabeça. 

As alternativas, numeradas de zero a cinco, descrevem graus crescentes de 

interferência da cervicalgia sobre a realização da atividade em questão. O 

cálculo dos escores é obtido pela soma dos pontos e subseqüente 

conversão do resultado em um valor percentual, sendo considerados apenas 

os itens respondidos (Vernon e Mior, 1991). 

O IDP é sensível à mudança e apresentou confiabilidade e validade 

adequadas quando comparado à escala numérica de dor e ao questionário 

SF-36 (Gay et al., 2007; McCarthy et al., 2007; Cleland et al., 2008). Uma 

mudança no escore de 19% foi considerada a diferença clínica minimamente 

importante para o IDP (Cleland et al., 2008). Foram identificados trabalhos 

de adaptação cultural do IDP para quatro idiomas: espanhol, holandês, 
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iraniano e português no contexto cultural brasileiro (Cook et al., 2006; Vos et 

al., 2006; Mousavi et al., 2007; Andrade et al., 2008) (Anexo B).  

 

 

1.12 Questionários de auto-avaliação em saúde adaptados para o 

contexto cultural brasileiro 

 

Autores que descrevem o processo de elaboração ou adaptação 

cultural de escalas sugerem que uma ampla revisão da literatura seja 

realizada, visando evitar a duplicação de instrumentos existentes (Streiner e 

Norman, 2003).  

 Com esta finalidade, procedemos a uma pesquisa dos instrumentos 

disponíveis em nosso meio com objetivo de verificar, entre os questionários 

culturalmente adaptados, a existência de um instrumento com características 

semelhantes às da EGDC, a saber: um instrumento que identifica a 

presença e gravidade da dor crônica, adequado para a realização de 

inquéritos epidemiológicos e estudos clínicos. 

 Não foram localizados instrumentos com essas características através 

de consultas a especialistas no tratamento da dor e livros de referência 

nacionais sobre o tema (Figueiró et al., 2005; Silva e Ribeiro-Filho, 2006). 
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 Foi realizado em seguida um levantamento bibliográfico através dos 

bancos de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde (LILACS) nos anos 1982-2008, e MEDLINE, nos anos 1966-2008, 

com os seguintes descritores: [translation ou adaptation] e [Brazilian ou 

Portuguese]. Foram identificados 183 artigos versando sobre adaptação 

cultural e/ou validação de questionários no contexto cultural brasileiro, 

abrangendo especialidades médicas, enfermagem e ciências do 

comportamento, entre outras. Uma avaliação das publicações permitiu 

observar que, na maioria dos artigos, são descritos processos de tradução e 

adaptação cultural baseadas em diretrizes citadas nesta introdução. Estudos 

de confiabilidade, validade ou ambos também são freqüentemente descritos, 

indicando assim a existência de um grande número de instrumentos de 

avaliação em saúde devidamente adaptados e cuja validade foi demonstrada 

em nosso meio. 

 Dezesseis artigos versavam sobre a adaptação de questionários ou 

escalas relacionadas à dor ou incapacidade associada à dor. Em nove 

casos, os instrumentos avaliavam dor ou limitação física condicionados a 

doenças ou regiões anatômicas específicas (Brandão et al., 1998; Nusbaum 

et al., 2001; Fragoso, 2002; Campos et al., 2003; Orfale et al., 2005; Cook et 

al., 2006; Peccin et al., 2006; Costa et al., 2007; Vigatto et al., 2007). 

Sete artigos, estudando cinco instrumentos, versavam sobre a 

avaliação da dor ou limitações, independente da região anatômica: o “Health 
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Assessment Questionnaire”; Brasil SF-36; “Short Musculoskeletal Function 

Assessment Questionnaire”; questionário nórdico de sintomas 

osteomusculares e o questionário de dor McGill (Ferraz et al., 1990; Pimenta 

e Teixeira, 1996; Ciconelli et al., 1999; Pinheiro et al.,2002; Barros e 

Alexandre, 2003; Taylor et al., 2005; Varoli e Pedrazzi, 2006). 

A dimensão física do “Health Assessment Questionnaire”, adaptada 

por Ferraz et al. (1990), concentra-se primariamente em limitações para a 

realização de atividades diárias, sem que a dor seja o principal fator 

associado à limitação. O questionário Brasil SF-36, descrito nesta 

introdução, contempla não apenas a dimensão dor física, como também 

outras dimensões associadas à qualidade de vida, e refere-se à recordação 

de eventos nas últimas 4 semanas (Ciconelli et al., 1999). O “Short 

Musculoskeletal Function Assessment Questionnaire”, adaptado por Taylor 

et al., (2005), é um questionário com 46 itens que se concentra na 

interferência de limitações de diferentes regiões anatômicas sobre atividades 

e seu impacto na qualidade de vida, e para o qual a dor não é o elemento 

central. O questionário nórdico de sintomas osteomusculares, com 

adaptações publicadas por Pinheiro et al. (2002) e Barros e Alexandre 

(2003), identifica distúrbios osteomusculares nas diversas regiões 

anatômicas. É utilizado principalmente para a verificação de sintomas físicos 

no ambiente de trabalho.  Entre os instrumentos adaptados para nosso meio, 

o questionário de McGill, desenvolvido por Melzack (1975) e com duas 

versões publicadas com autoria de Pimenta e Teixeira (1996), e Varoli e 



INTRODUÇÃO 

  
Eduardo  Sawaya Bote lho  Bracher  

 
 
 
 

49 

Pedrazzi (2006), é o que melhor se adapta às características descritas. Este 

instrumento avalia a dor em qualquer localização anatômica. O questionário, 

com 20 questões, propõe-se a avaliar as dimensões sensorial-discriminativa, 

motivacional-afetiva e cognitiva-avaliativa da dor através da seleção, pelo 

participante, de adjetivos que melhor representam suas sensações de dor. 

Algumas características, entretanto, tornam o instrumento de difícil aplicação 

em inquéritos epidemiológicos. O questionário avalia as características da 

sensação dolorosa, mas não verifica a interferência da dor na realização de 

atividades. Estudos de análise fatorial divergem quanto à presença de 

quatro, cinco ou seis fatores principais (McDowell, 2006). Holroyd et al. 

(1992), analisando estas discrepâncias, sugerem que variações podem 

ocorrer de acordo com a população estudada, o que indica uma possível 

dificuldade para a comparação entre grupos distintos. O questionário de 

McGill pode levar em média 24 minutos para ser completado, o que pode 

dificultar estudos envolvendo um grande número de participantes (Wilkie et 

al., 1990). 

Assim, instrumentos adaptados para o nosso meio, adequados para a 

avaliação de dor crônica, não foram identificados através de um revisão da 

literatura. A existência de uma versão culturalmente adaptada da EGDC, 

cuja confiabilidade e validade tenham sido devidamente estudadas em um 

segmento da população brasileira, poderá ser útil para a realização de 

estudos clínicos e epidemiológicos sobre esta afecção. 
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2 OBJETIVO 

 

2.1 Produzir uma versão da escala graduada de dor crônica na 

língua portuguesa adaptada para o contexto cultural brasileiro 

(EGDC-Br)  

2.2  Verificar a confiabilidade da EGDC-Br 

2.3  Verificar a validade da EGDC-Br. 
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3 MÉTODO 

 

3.1 Autorização para realização do projeto 

 

Permissão para realização da adaptação e validação da EGDC para o 

Contexto Cultural Brasileiro foi solicitada e obtida através de 

correspondência com o autor da escala, Michael Von Korff (Anexo C). O 

projeto de pesquisa foi aprovado pela Comissão de Ética para Análise de 

Projetos de Pesquisa da Diretoria Clínica do Hospital das Clínicas e da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Coordenação de Desenvolvimento de Programas e 

Políticas de Saúde da Secretaria Municipal da Saúde da Prefeitura da 

Cidade de São Paulo. A Coordenação Técnica da Fundação Zerbini 

autorizou sua realização no âmbito do Programa Saúde da Família - 

Parceria Fundação Zerbini (Anexo D). 
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3.2 Adaptação cultural 

 

A adaptação cultural da EGDC foi feita segundo protocolos propostos 

por Guillemin et al. (1993) e Beaton et al. (2000), com modificações (Figura 

1).  
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Figura 1 –  Fluxograma do processo de adaptação cultural da EGDC 

 Tradutor 2 
Tradução inglês-português 2 

Síntese das Traduções 

Entrevistas para verificação de compreensão da síntese das traduções  - 12 participantes 

Primeira reunião do comitê de adaptação cultural   

 - elaboração da versão pré-final 1.0 

Entrevistas para verificação de compreensão da versão pré-final 

Versão pré-final 1.0  –  5 participantes 

 Versão pré-final 1.1   –  10 participantes 

 Versão pré-final 1.2   –  13 participantes 

Segunda reunião do comitê de adaptação cultural 

Elaboração da versão final 

Entrevistas para verificação de compreensão da versão final  –  5 participantes 

     total de entrevistados durante a fase de adaptação cultural      –     45 participantes 

Síntese das retro-traduções 

Avaliação da compatibilidade entre a síntese das retrotraduções  e a Graded Chronic Pain 

Scale pelos membros do comitê e pelo autor principal da escala original 

Escala graduada de dor crônica  Brasil - EGDC-Br 

Tradutor 1 
Tradução inglês-português 1 

Tradutor 3 
Retrotradução português – inglês 1 
 

Tradutor 4 
Retrotradução português – inglês 2 
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3.2.1 Versão da EGDC em inglês utilizada para a adaptação cultural 

 

Pequenas discrepâncias foram observadas entre versões da Escala 

Graduada de Dor Crônica publicadas em inglês. Michael Von Korff, autor 

principal da escala original, sugeriu a utilização da versão publicada no livro 

Handbook of Pain Assessment (Von Korff, 2001) para a realização da 

adaptação cultural (Anexo A). 

Esta versão contém duas opções relativas ao período de recordação 

da dor: três ou seis meses. Michael Von Korff sugeriu que a primeira 

pergunta utilizasse o período de seis meses, sendo o período de três meses 

utilizado para o restante das questões. A primeira questão diz respeito ao 

local de dor que mais incomodou o entrevistado nos últimos seis meses. 

Caso o entrevistado refira não ter sentido dor nos últimos seis meses, não 

deve responder o restante do questionário. Assim, a opção pelo período de 

seis meses na primeira pergunta define que apenas pessoas que sentem dor 

por um período igual ou superior a seis meses responderão ao questionário. 

A opção pelo período de três meses nas outras perguntas foi feita supondo-

se maior facilidade de recordação em um período mais curto. 
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3.2.2 Tradução e síntese das traduções 

 

Foram produzidas duas traduções para o português da versão original 

em inglês da EGDC (Anexo E). As traduções foram realizadas 

independentemente por dois tradutores cuja língua nativa era o português 

falado no Brasil. Os tradutores apresentavam perfis profissionais distintos: o 

primeiro era bacharel em letras e professor de inglês, sem especialização 

em traduções na área da saúde e sem conhecimento prévio do documento a 

ser traduzido. O segundo tradutor era médico, vivera quatro anos nos 

Estados Unidos da América e conhecia os conceitos avaliados no 

documento traduzido. 

A síntese das traduções foi produzida por consenso entre os dois 

tradutores, em uma reunião em que foram analisadas a escala original e as 

duas traduções (Anexo E). Procurou-se manter a fidedignidade com o texto 

original e formular um texto simples e de fácil compreensão. 

 

 

3.2.3 População estudada na etapa de adaptação cultural 

 

A verificação de compreensão da síntese das traduções, versão pré-

final e versão final da EGDC foi avaliada através de entrevistas com 
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pacientes atendidos pelo Programa Saúde da Família – Parceria Fundação 

Zerbini, na Unidade Básica de Vilas Reunidas I, município de São Paulo. 

Foram convidadas pessoas agendadas para tratamento de dores músculo-

esqueléticas com quiropraxia nesta unidade.  

Após verificada a conformidade com os critérios de inclusão e 

exclusão, a pessoa era admitida ao estudo mediante assinatura de um termo 

de consentimento livre e esclarecido (Anexo F). 

 

 

3.2.4 Critérios de inclusão e exclusão 

 

3.2.4.1 Critérios de inclusão 

 

1. Pessoas de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 18 anos.  

2. Pessoas atendidas pelo Programa Saúde da Família – Parceria 

Fundação Zerbini para tratamento com quiropraxia na Unidade Básica 

de Vilas Reunidas I, município de São Paulo. 

3. Relato de dor física em qualquer região do corpo com duração igual 

ou superior a seis meses. 
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3.2.4.2 Critério de exclusão: 

 

1. Incapacidade, por qualquer motivo, de responder às perguntas 

formuladas durante a entrevista.  

A existência do critério de exclusão foi verificada pelo entrevistador no 

início ou durante a entrevista.  

 

 

3.2.5 Entrevistas para a verificação de compreensão das versões da 

EGDC 

 

Três pesquisadores realizaram as entrevistas: o pesquisador principal 

e alunos universitários cursando o quinto e último ano do curso quiropraxia 

da Universidade Anhembi Morumbi. 

Após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

um questionário inicial era preenchido pelo entrevistador contendo 

informações sobre dados demográficos, incluindo o número de anos de 

estudo formal e a percepção do participante sobre sua capacidade de leitura. 

A seguir, o entrevistado assinalava os locais em que sentia dor em um 
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desenho da figura humana e era questionado sobre regiões do corpo com 

dor e a região com dor mais incômoda nos últimos seis meses. 

Uma cópia da versão da EGDC avaliada naquele momento era então 

fornecida ao participante, enquanto o entrevistador utilizava um formulário 

padronizado para verificação de compreensão de leitura e sugestões de 

modificações de linguagem. O entrevistador lia em voz alta o enunciado e as 

alternativas de resposta para cada questão e solicitava ao participante 

responder à questão. Em seguida, indagava ao participante sobre sua 

compreensão do enunciado e da resposta, e solicitava sugestões para 

opções de palavras, expressões ou construções idiomáticas que 

permitissem uma melhor compreensão da mensagem do enunciado ou 

opções de resposta. Este processo se repetia até a conclusão do 

preenchimento da escala (Anexo G). 

 

 

3.2.6  Modificações da versão pré-final e elaboração da versão final 

 

Foi constituído um comitê de adaptação cultural composto por seis 

membros: um médico especialista em medicina preventiva e epidemiologia, 

um médico fisiatra e quiropraxista, especialista no tratamento de algias 

músculo-esqueléticas e tradutor da EGDC para o português, uma bacharel 
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em letras, escritora e professora de português para adultos, uma bacharel 

em letras, professora de inglês e professora de português para adultos e 

dois estudantes universitários, responsáveis pelas entrevistas dos 

participantes. 

Em sua primeira reunião, o comitê teve acesso à versão original da 

EGDC em inglês, às duas traduções para o português e à síntese das 

traduções, bem como aos relatórios das entrevistas realizadas para 

verificação da compreensão da síntese das traduções. 

Foi solicitado ao comitê analisar e debater os documentos 

apresentados e fazer as modificações necessárias para obter uma versão 

correta do ponto de vista semântico e sintático, cuja linguagem fosse 

considerada a mais facilmente compreensível por brasileiros. Em 

conformidade com as diretrizes de Beaton et al. (2000), esta versão deveria 

também manter a equivalência com a escala original em quatro quesitos: 

 

1. Equivalência semântica, do significado das palavras; 

2. Equivalência idiomática, entre expressões idiomáticas particulares 

para cada idioma; 

3. Equivalência de experiências, entre atividades descritas pelo 

questionário, considerando as particularidades culturais; 
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4. Equivalência conceitual, do sentido atribuído a palavras que possam 

ter sentidos específicos em culturas distintas. 

 

Diversas modificações foram propostas em cada um dos itens da 

síntese das traduções, sendo a nova versão nomeada versão pré-final 1.0 

(Anexo E). 

A compreensão da versão pré-final foi verificada em entrevistas com 

28 participantes. Modificações foram realizadas em dois momentos, 

motivadas pela percepção de dificuldades de compreensão por parte dos 

entrevistadores e por sugestões dos participantes obtidas durante as 

entrevistas. As modificações foram informadas aos membros do comitê de 

adaptação cultural. As versões com modificações foram denominadas 

“versão pré-final 1.1 e 1.2, (Anexo E). No total, cinco entre os dez 

enunciados da versão pré-final 1.0 da EGDC foram modificados nesta etapa. 

 

 

3.2.7 Definição da escala graduada de dor crônica Brasil e retro-

traduções 

 

A segunda e última reunião do comitê de adaptação cultural foi 

realizada quando os entrevistadores entenderam não haver mais 



MÉTODO 
 
 

  
Eduardo  Sawaya Bote lho  Bracher  

 
 
 
 
 
 

63 

modificações para melhoria da compreensão. A versão pré-final 1.2 foi 

discutida e modificações adicionais foram feitas em cinco enunciados, sendo 

esta versão final nomeada “Escala Graduada de Dor Crônica Brasil” (EGDC-

Br) (Anexo H). Entrevistas para a verificação de compreensão da EGDC-Br 

foram feitas com 5 participantes. 

Duas versões ou retro-traduções para o inglês da EGDC-Br foram 

produzidas. As retro-traduções foram elaboradas independentemente por 

dois tradutores cuja língua nativa era o inglês. Um dos tradutores era natural 

da Grã-Bretanha e o outro dos Estados Unidos da América. Ambos viviam 

no Brasil por um período superior a cinco anos. Ambos atuavam 

profissionalmente como professores de Inglês no Brasil, não eram 

especializados em traduções na área da saúde, não tinham conhecimento 

prévio dos conceitos sendo avaliados no documento traduzido, não 

conheciam e não tiveram acesso à escala original em inglês. Uma síntese 

das retro-traduções foi produzida por consenso entre os dois tradutores.  

A síntese das retro-traduções foi enviada aos membros do comitê e a 

Michael Von Korff, autor da escala original, com a solicitação de que esta 

versão fosse comparada à escala original, eventuais discrepâncias relatadas 

e a equivalência entre a versão original e a síntese das retro-traduções 

analisada. Todas as pessoas consultadas emitiram parecer de que, em cada 

um dos itens da escala, a equivalência entre a síntese das retro-traduções e 
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a escala original era adequada, sem discrepâncias significativas que 

pudessem implicar diferenças de interpretação (Anexos C e E). 

As questões para identificar as regiões com dor e a região com dor 

mais incômoda, publicadas juntamente com a escala original, também foram 

submetidas às etapas descritas do processo de adaptação cultural. As 

instruções para o cálculo do escore também foram submetidas ao processo 

de tradução e discussão pelo comitê de adaptação cultural, mas não às 

entrevistas para verificação de compreensão pelos participantes. Foram 

realizadas modificações na descrição do cálculo do escore, com objetivo de 

tornar as instruções mais compreensíveis, sem alterações no método de 

cálculo (Anexo H). 

 

 

3.3 Estudo de validação 

 

O estudo de validação da EGDC-Br verificou a estrutura fatorial, 

confiabilidade (consistência interna e estabilidade temporal) e validade da 

EGDC-Br aplicada a um segmento da população brasileira. A análise fatorial 

exploratória verificou a existência de sub-escalas ou fatores entre as sete 

questões da EGDC-Br utilizadas para o cálculo de graus de dor (questões 2 

a 8). O coeficiente alfa de Cronbach foi utilizado para avaliar a consistência 
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interna da escala como um todo e de cada um dos fatores identificados. A 

estabilidade temporal foi avaliada pelo estudo da confiabilidade teste-reteste, 

sendo os coeficientes calculados para cada escore separadamente e para 

concordância de graus de dor. A validade foi verificada pela comparação 

entre os resultados obtidos com a aplicação da EGDC-Br e aqueles das 

escalas SF-36 Br; RM-Br e IDC-Br. Correlações entre os escores da EGDC-

Br e comportamentos associados à dor crônica, como freqüência de uso de 

medicamentos para dor e visitas médicas devido à dor, também foram 

utilizados como parâmetros para o estudo de validade. Outro item avaliado 

no estudo de validade foi a correlação entre atividade ou inatividade 

profissional e escores da EGDC-Br.  O grau de dificuldade identificado pelos 

participantes para completar a escala e o tempo utilizado para tal foram 

estudados, visando obter dados sobre o grau de facilidade para a aplicação 

deste instrumento. A Figura 2 detalha as etapas do estudo de validação. 
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 Microáreas 32, 36, 37, 38 do programa saúde da família, unidade de 

Vila Reunidas, cidade de São Paulo 

  

1.451 adultos     
          residentes 
   601 famílias 

Famílias contatadas pelas agentes comunitárias de saúde.  590 famílias 

Aplicação do questionário de Roland-Morris  

(participantes com dor principal  localizada em região lombo-pélvica)  

129 participantes 

Aplicação do índice de desconforto relacionado ao 
pescoço 

(participantes com dor principal localizada em região cervical)  

 43 participantes 

Número de adultos com dor há seis meses ou mais segundo relato de 
familiares 
 

369 adultos 
 

Adultos com dor há seis meses ou mais admitidos no estudo  
 
128 entrevistas agendadas e realizadas em local próximo à residência 
155 entrevistas realizadas em domicílio 

 

283 participantes 
 

Segunda aplicação da escala graduada de dor crônica Brasil (reteste),  
6 a 10 dias após a entrevista inicial 
 

131 participantes 
 

 

Figura 2 –  Fluxograma do estudo de validação da EGDC-Br 
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3.3.1 População estudada na etapa de validação 

 

3.3.1.1 Critérios de inclusão e exclusão 

 

Critérios de Inclusão 

 

1. Pessoas de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 18 anos.  

2. Adstritos à unidade básica de saúde Vila Reunidas, município de São 

Paulo, integrada ao Programa Saúde da Família – Parceria Fundação 

Zerbini. 

3. Membros de famílias cadastradas nas áreas 6, microáreas 32 e 36; e 

7, microáreas 37 e 38. 

4. Relato de dor física por um período igual ou superior a seis meses. 

 

Critério de exclusão 

 

1. Incapacidade, por qualquer motivo, de responder às perguntas 

formuladas durante a entrevista.  



MÉTODO 
 
 

  
Eduardo  Sawaya Bote lho  Bracher  

 
 
 
 
 
 

68 

A existência do critério de exclusão foi verificada pelo entrevistador no 

início ou durante a entrevista. 

 

 

3.3.1.2 Seleção de participantes 

 

 As microáreas 32 e 36 da área 6, e microáreas 37 e 38 da área 7, 

atendidas pela Unidade Básica de Saúde de Vilas Reunidas, apresentam 

continuidade geográfica. As quatro Agentes Comunitárias de Saúde (ACS) 

responsáveis por estas microáreas foram convidadas e concordaram em 

participar do projeto de pesquisa. 

Foi solicitado às ACS visitar cada uma das famílias de suas 

respectivas microáreas, fazendo a seguinte pergunta a um membro adulto 

da família: 

 

“Estamos fazendo uma pesquisa sobre as pessoas que moram nesta 

região e sentem dor há mais de seis meses. O senhor/senhora 

poderia me dizer se você ou alguma outra pessoa que mora nesta 

casa sente dor ou tem reclamado de dor que incomoda para fazer as 

atividades do dia-a-dia e dura mais de seis meses?”  
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As pessoas que responderam afirmativamente foram convidadas a 

participar de uma entrevista agendada em um local próximo à sua 

residência, a menos de 10 minutos à pé. As ACS foram orientadas a retornar 

posteriormente para agendar entrevistas com os outros membros da família, 

ausentes no momento da visita, e cujo familiar referiu sentirem dor por mais 

de seis meses. 

Como várias pessoas não compareceram às entrevistas agendadas, 

os pesquisadores decidiram, em uma segunda etapa, visitar as casas em 

que residiam pessoas com dor crônica identificadas pelas ACS. 

A coleta de dados para o estudo de validade foi feita por entrevistas 

individuais. Após verificada a conformidade com os critérios de inclusão e 

exclusão, a pessoa era admitida ao estudo mediante assinatura de um termo 

de consentimento livre e esclarecido. 

 

 

3.3.2 Coleta de dados 

 

3.3.2.1 Entrevista inicial 

 

As entrevistas obedeceram à seguinte rotina (Anexo I): 
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1. Verificação de conformidade com os critérios de inclusão e exclusão; 

2. Assinatura de duas cópias do termo de consentimento livre e 

esclarecido, com entrega da primeira via ao participante; 

3. Preenchimento do questionário inicial. As questões eram lidas e 

assinaladas pelo entrevistador conforme resposta do participante. As 

seguintes informações foram obtidas com este questionário (Anexo I): 

a. Nome 

b. Data da entrevista 

c. Data de nascimento e idade 

d. Estado civil 

e. Número de anos de ensino formal 

f. Percepção do participante sobre sua capacidade de leitura 

g. Profissão 

h. Vínculo empregatício 

i. Número de dias de utilização de medicamentos nos 30 dias 

que antecederam à entrevista 

j. Consultas médicas e a outros profissionais na área da saúde 

para tratamento de dor nos seis meses que antecederam à 

entrevista 
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k. Tratamento médico atual por outras patologias 

l. Indicação das regiões dolorosas, assinaladas pelo participante 

em um desenho da figura humana e através de leitura, pelo 

pesquisador, de uma lista mencionando oito regiões 

anatômicas   

m. Indicação da região dolorosa cuja dor foi a mais incômoda nos 

últimos seis meses.  

n. Duração da dor mais importante 

4. Preenchimento da EGDC-Br; 

5. Tempo de preenchimento da EGDC-Br cronometrado pelo 

entrevistador; 

6. Indicação, pelo participante, do grau de facilidade ou dificuldade para 

completar a EGDC-Br; 

7. Preenchimento do SF-36 Br; 

8. Tempo de preenchimento do SF-36 Br cronometrado pelo 

entrevistador; 

9. Indicação, pelo participante, do grau de facilidade ou dificuldade para 

completar o SF-36 Br (Anexo B); 
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10. Preenchimento do questionário Critério de Classificação Econômica – 

Brasil (CCEB) (Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa. 

Critério de Classificação Econômica Brasil, 2006) (Anexo B); 

11. Preenchimento do questionário de incapacidade de Roland-Morris 

Brasil (RM-Br), apenas pelos participantes com queixa de dor 

principal na região lombar ou glútea (Nusbaum et al, 2001) (Anexo B); 

12. Preenchimento do questionário índice de disfunção relacionada ao 

pescoço Brasil (IDP-Br), apenas pelos participantes com queixa de 

dor principal na região cervical (Cook et al, 2006) (Anexo B); 

13. Tempo de preenchimento do RM-Br ou IDP-Br cronometrado pelo 

entrevistador. 

14. Indicação, pelo participante, do grau de facilidade ou dificuldade para 

completar os questionários RM-Br ou IDP-Br (Anexo B). 

 

As escalas EGDC-Br, SF-36 Br, RM-Br e IDP-Br foram aplicadas da 

seguinte forma: a escala era fornecida ao participante enquanto o 

entrevistador mantinha uma cópia consigo. O entrevistador lia em voz alta 

cada enunciado e as respectivas opções de resposta, enquanto o 

participante acompanhava a leitura. O participante assinalava então a 

resposta que julgasse apropriada em sua ficha. Caso o participante 

declarasse não ter entendido a questão, o entrevistador relia a questão, 
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pausadamente e com ênfase, solicitando ao participante assinalar a 

resposta. Caso o participante referisse ainda não compreender a questão, o 

entrevistador solicitava ao participante assinalar a resposta que achasse 

mais adequada. Caso o participante não conseguisse se decidir por uma 

resposta, o entrevistador orientava o participante deixar a questão sem 

resposta, e lia a questão seguinte.  

 

 

3.3.2.2 Segunda entrevista (Reteste) 

 

Participantes foram convidados a participar de uma segunda 

entrevista, entre 6 e 10 dias após a entrevista inicial. Não participaram da 

segunda entrevista aqueles que, por qualquer motivo, não estiveram 

disponíveis nas datas previstas, ou nas situações em que os entrevistadores 

não estiveram presentes no período de realização da segunda entrevista. 

A segunda entrevista consistiu apenas de uma nova aplicação da 

EGDC-Br, repetindo-se para tal o procedimento da primeira aplicação. 
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3.3.2.3 Entrevistadores 

 

Dez entrevistadores realizaram as entrevistas: o pesquisador 

principal, os dois entrevistadores que atuaram na fase de adaptação cultural 

e sete alunos universitários cursando o quinto e último ano da Faculdade de 

Quiropraxia da Universidade Anhembi Morumbi. Os sete entrevistadores 

adicionais participaram de entrevistas domiciliares realizadas em finais de 

semana. 

Todos os entrevistadores passaram por um treinamento inicial com o 

pesquisador principal previamente à realização das entrevistas, o qual 

consistiu na prática de leitura em voz alta de cada questionário, orientação 

sobre a seqüência de procedimentos e conduta em casos de 

questionamento pelos pacientes. Após acompanharem a entrevistas como 

observadores foram considerados aptos para realizar as entrevistas. 

 

 

3.3.3 Digitação de dados 

 

Os dados coletados foram digitados no programa de computador 

EpiData versão 2.0 (EpiDataAssociation, Dinamarca) e transferidos para 
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planilhas do programa Microsoft Excel versão 11.0 (Microsoft Corporation, 

Estados Unidos da América). Cada dado digitado foi posteriormente 

conferido com as fichas originais, e os dados digitados incorretamente foram 

corrigidos. Foram corrigidos 170 (0.9%) de 18.983 dados digitados.  

 

 

3.3.4 Análise Estatística 

 

A análise descritiva de dados indicativos de características sócio-

demográficas, dor e escores de escalas foi feita através do cálculo de 

médias, desvio padrão, medianas e valores mínimo e máximo para variáveis 

quantitativas, e freqüências absolutas e relativas para variáveis qualitativas. 

Os dados resultantes da primeira aplicação da EGDC-Br,  submetidos 

à normalização para um valor z escore com média igual a zero e desvio-

padrão igual a um, foram objeto de análise fatorial confirmatória, utilizando-

se para tal os resultados das questões número 2 a 8. Os resultados da 

questão 1 não foram utilizados porque este item avalia um critério à parte no 

instrumento original (persistência da dor) e não é utilizada no cálculo do grau 

de dor. Os testes de esfericidade de Bartlett e Kaiser-Mayer-Olkin foram 

utilizados para verificar a adequação da matriz de correlação para a análise 

fatorial. A extração de fatores foi feita pelo método de análise de 
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componentes principais, sendo considerados fatores os componentes com 

eigenvalue igual ou superior a 1,00. A rotação de fatores utilizou-se das 

técnicas varimax com normalização de Kaiser (ortogonal), e oblimin 

(oblíqua), com manutenção do valor de delta em zero. Considerou-se que 

itens com carga fatorial superior a 0,55 têm contribuição importante para a 

definição do fator; itens entre 0,45 e 0,54 têm contribuição moderada e itens 

com carga fatorial inferior a 0,45 contribuem pouco para a definição do fator 

(Comrey e Lee. 1992). 

A consistência interna foi calculada através do coeficiente alfa de 

Cronbach. Para a verificação da estabilidade teste-reteste, foram utilizados o 

coeficiente de correlação intraclasse para variáveis contínuas e o coeficiente 

kappa para variáveis categóricas. 

O teste de Shapiro-Wilk foi utilizado para verificação de distribuição da 

amostra dos dados do estudo de validação. A validade foi verificada através 

do estudo das correlações entre os escores da EGDC-Br com as dimensões 

do questionário SF-36 Br; número de dias em que foram utilizados 

medicamentos para dor no último mês; número de visitas médias devido à 

dor nos últimos seis meses e atividade ou inatividade ocupacional. Para os 

pacientes que apresentaram lombalgia ou cervicalgia como queixa principal, 

também foram analisadas as correlações entre os escores da EGDC-Br e 

questionários RM-Br e IDC-Br.  O teste não-paramétrico de Mann-Whitney e 
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o coeficiente de correlação de Spearman foram utilizados para verificar as 

correlações entre escores da EGDC-Br com os indicadores citados 

anteriormente. O teste qui-quadrado para tendência linear (x2 – t) foi utilizado 

para verificar a diferença entre proporções dos escores das escalas SF-36 

Br, RM-Br e IDP-Br em cada um dos quatro graus de dor (Kirkwood e 

Sterne, 2003). 

Os cálculos foram realizados pelo software estatístico SPSS 15.0 para 

windows (Microsoft Corporation, Estados Unidos da América). 
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4 Resultados 

 

 

4.1 Adaptação cultural 

 

Entre 5 de setembro e 4 de dezembro de 2006 foram realizadas 45 

entrevistas para verificação de compreensão das versões em português da 

EGDC. Doze participantes foram entrevistados para verificar a compreensão 

da síntese das traduções, cinco para a compreensão da versão pré-final 1.0, 

10 para a versão pré-final 1.1, 13 para a versão pré-final 1.2 e a 

compreensão da versão final foi avaliada em cinco participantes. 

A maioria dos participantes era do sexo feminino (n = 38, 84%), com 

idade média de 51,4 anos (dp = 13,0 anos e mediana de 51 anos), mínima e 

máxima de 20 e 74 anos. Os participantes tinham em média 7,1 anos de 

escolaridade (dp = 3,6 anos e mediana de 8 anos), com variação entre 0 e 
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13 anos. A grande maioria (93%, n = 43) referiu saber ler bem ou 

razoavelmente bem. 

Diversas dificuldades para a compreensão das versões foram 

percebidas e todos os itens sofreram modificações entre a síntese das 

traduções e a versão final (Anexo E). O número de dias em seis meses, ou 

seja, 180 dias, foi inserido na primeira questão, para facilitar aos 

participantes estimar o número de dias em que sentiram dor. Vários 

participantes não entenderam o termo “média”, motivo pelo qual se optou por 

uma redação alternativa (Quadro 3). Os participantes apresentaram 

dificuldade em diferenciar o teor da questão seis, sobre atividades diárias, 

daquele da questão sete, sobre atividades de lazer com a família e amigos. 

A solução, neste caso, foi adicionar exemplos práticos, como “tomar banho”, 

para atividades diárias, ou “passear”, para atividades de lazer. 
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Quadro 2 –   Enunciado da questão quatro na escala original em inglês e 
nas versões do processo de adaptação cultural da Escala 
Graduada de dor crônica 

Graded 
chronic 
pain scale 

In the past six months (or three months), on the average, how 
intense was your pain rated on a 0 to 10 scale where 0 is “no 
pain” and 10 is “pain as bad as could be”?  [That is, your usual 
pain at times you were experiencing pain] 

Síntese 
das 
traduções 

Nos dias em que você sentiu dor nos últimos seis meses (ou 
três meses), qual foi a intensidade média da sua dor, em uma 
escala de 0 a 10, sendo 0 “sem dor”, e 10 “a pior dor possível”?   

Versão pré-
final 1.0 

Imagine que 0 significa “nenhuma dor”, e 10 significa “a pior dor 
possível”.  Na maioria dos dias dos três meses que se 
passaram, que nota você dá para a dor no [local]? 

Versão 
final 
(EGDC-Br) 

Imagine que 0 significa “nenhuma dor” e 10 significa “a pior dor 
possível”. Nos três meses que se passaram, que nota você dá 
para a dor no [local] que costumava sentir na maioria dos dias? 

Síntese 
das retro-
traduções 

With 0 representing “no pain”, and 10 representing the “worst 
possible pain”, how would you rate the average strength of the 
pain that you felt in that area in the last three months? 

 

4.2 Validação 

 

4.2.1 Análise descritiva da amostra estudada na fase de validação 

 

A coleta de dados da etapa de validação foi realizada entre sete de 

dezembro de 2006 e primeiro de maio de 2007. No momento da coleta, 601 
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famílias residiam na área estudada. As ACS estabeleceram contato com 

pelo menos um membro adulto de 590 famílias (98%), que se dispôs a 

fornecer informações sobre o número de adultos residentes. Entre as 11 

famílias sobre as quais não foram obtidos dados, residentes de oito famílias 

recusaram-se a responder, em duas famílias nenhum membro foi localizado, 

e em uma família a ACS referiu não conseguir obter informações confiáveis 

devido à existência de problemas mentais. As ACS contabilizaram 1.451 

adultos residentes nas 590 famílias contatadas. Destes, foi indicado que 369 

(25%) pessoas apresentavam história de dor com duração igual ou superior 

a seis meses. Entre as 369 pessoas com relato dor, 283 (77%) foram 

entrevistadas pelos pesquisadores e responderam à EGDC-Br. Com relação 

às 86 pessoas com dor que não responderam à escala, 49 não foram 

localizadas, 30 não quiseram participar, seis pessoas foram consideradas 

incapazes de responder à entrevista e uma pessoa respondeu à entrevista, 

mas não completou a EGDC-Br. Uma segunda entrevista foi feita com 131 

participantes, consistindo da segunda aplicação da EGDC-Br.  

As pessoas com história de dor por seis meses ou mais foram 

chamadas para entrevistas em um local próximo à residência, onde foram 

entrevistados 128 participantes. Posteriormente, entrevistas a domicílio 

foram feitas com 155 participantes que não compareceram ao local das 

entrevistas agendadas, totalizando 283 participantes. Entrevistas foram 

feitas durante dias úteis e finais de semana. Os três pesquisadores que 
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participaram da fase de adaptação cultural foram responsáveis por 196 

(69,3%) entrevistas, e os 87 participantes restantes foram entrevistados por 

outros sete entrevistadores previamente treinados para tal.  

A existência de dor com duração igual ou superior a seis meses foi 

verificada pelos entrevistadores no início de cada entrevista. A média de 

idade foi de 50 anos (desvio-padrão de 16,1 anos e mediana de 51 anos), 

mínima de 18 e máxima de 85 anos. Houve um predomínio de pessoas do 

sexo feminino. Aproximadamente a metade não havia completado ensino 

fundamental, com média de 6,4 anos de escolaridade, mediana de 5,5 e 

valores mínimo e máximo de 0 e 15 anos. A grande maioria dos 

participantes pertencia ao nível econômico B ou C (86%) e não houve 

participantes do nível E (Tabela 1). 



RESULTADOS 
 
 

  
Eduardo  Sawaya Bote lho  Bracher  

 
 
 
 
 

84 

 

Tabela 1 –  Características dos participantes do estudo 
de validação 

Idade (anos) Número % 

18-24 13 4,5 

25-34 43 15,2 

35-44 47 16,6 

45-54 67 23,7 

55-64 52 18,4 

65 ou mais  61 21,6 

Sexo   

Feminino 211 74,6 

Masculino 72 25,4 

Anos de escolaridade *   

0 – 3 42 14,9 

4 – 7 105 37,2 

8 – 10 43 15,3 

11 -15 92 32,6 

Auto-avaliação da capacidade de leitura * 

Consigo ler bem  147 52,2 

Consigo ler razoavelmente bem 83 29,4 

Consigo ler mal 30 10,6 

Não consigo ler 22 7,8 

Nível sócio-econômico **   

A1 e A2 17 6,2 

B1 e B2 132 48,0 

C 106 38,5 

D 20 7,3 

E -- -- 

NOTA:     * Um dado faltante 

** Oito dados faltantes  
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Foram considerados ativos os estudantes ou participantes que 

referiram ter ocupação profissional externa ao domicílio e inativos os 

participantes em idade ativa que referiram estar desempregados ou 

afastados. Os participantes aposentados por idade ou tempo de serviço e 

aqueles cuja atividade principal referida foi prendas domésticas não foram 

considerados ativos ou inativos, independentemente de sua idade. 

Observou-se um quadro diversificado, com alta proporção de participantes 

ativos, sendo 110 trabalhadores e três estudantes (40%), seguindo-se 

prendas domésticas (n = 72, 25%), aposentados (n = 56, 20%) e inativos (n 

= 42, 15%), sendo 10 afastados e 32 desempregados. 

Algia vertebral, em especial lombalgia e cervicalgia, e em menor grau 

dorsalgia, foi descrita como a dor mais incômoda pela maioria das pessoas 

(n= 183, 65%), seguida por dor em membros inferiores, membros superiores 

e dor de cabeça. Quando questionados sobre a presença de dores em 

diversas regiões anatômicas citadas nominalmente pelos entrevistadores, 

mais da metade dos participantes referiu dor lombar, em articulações, no 

pescoço, na região posterior do tórax ou dores de cabeça. Apenas 7% dos 

participantes referiram dor em uma única região do corpo, enquanto 79% 

referiram dores em três a oito sítios anatômicos (Tabela 2). 
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Tabela 2 –  Região anatômica da dor principal e regiões com dor descritas 
pelos participantes 

Região anatômica da dor principal Número % 

Lombar 129 45,6 

Membro inferior 49 17,3 

Cervical 43 15,2 

Membro superior 17 6,0 

Cabeça 15 5,3 

Coluna torácica 11 3,9 

Outros (tórax, barriga) 13 4,6 

Dor difusa (poliarticular, vertebral difusa) 6 2,1 

Região anatômica com dor   

Parte baixa das costas (lombar) 229 80,9 

Juntas dos braços, mãos, pernas ou pés 224 79,2 

Pescoço 176 62,2 

Parte alta das costas (coluna torácica) 169 59,7 

Cabeça ou enxaqueca 167 59,0 

Tórax 80 28,3 

Barriga 68 24,0 

Rosto no queixo ou na junta na frente das orelhas 47 16,6 

Número de regiões anatômicas com dor   

1 21 7,4 

2 38 13,4 

3 54 19,1 

4 47 16,6 

5 53 18,7 

6 46 16,3 

7 17 6,0 

8 7 2,5 
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A média dos participantes referiu ter sentido dor em aproximadamente 

dois terços dos dias nos últimos seis meses e a metade deles assinalou 

estar sentindo, no presente momento, dor igual ou superior a cinco em uma 

escala de zero a dez. Aparentemente, a intensidade da dor era percebida 

como maior que a interferência da dor sobre atividades, pois a maioria dos 

participantes referiu não ter deixado de fazer suas atividades quotidianas em 

nenhum dia devido à dor (Tabela 3). 

 

Tabela 3 –  Valores das questões da EGDC-Br e escores de intensidade 
e incapacidade 

Itens  Questões da EGDC-Br Média dp Mediana mín Max 

1. Número de dias com dor nos 
últimos   6 meses 115,2 67,3 120 1 180 

2. Intensidade da dor no presente 
momento 4,4 3,3 5 0 10 

3. Intensidade da dor mais forte 8,3 1,9 9 2 10 

4. Intensidade média da dor 6,8 2,3 7 0 10 

5. Número de dias sem realizar 
atividades  6,9 17,7 0 0 90 

6. Interferência em atividades diárias 4,1 3,7 4 0 10 

7. Interferência em atividades de 
lazer 3,9 3,7 3 0 10 

8. Interferência em atividades de 
trabalho 5,1 3,7 5 0 10 

Escores de intensidade e 
incapacidade      

Intensidade característica da dor 64,7 19,7 66,7 20 100 

Escore de incapacidade 43,7 32,5 43,3 0 100 

Dias de incapacidade 13,8 35,4 0,0 0 180 
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O cálculo dos escores da EGDC-Br demonstra que os quatro graus de 

dor estão relativamente bem representados, sendo maior a proporção de dor 

de alta intensidade (grau II) e menor a de dor gravemente limitante (grau IV). 

Aproximadamente dois terços dos participantes apresentaram dor de baixa 

interferência e uma proporção semelhante apresentou dor persistente 

(Tabela 4). 

 

Tabela 4 –  Grau e persistência da dor dos participantes na 
fase de validação 

Grau de dor Número (%) 

I Baixa intensidade 54 19,1 

II Alta intensidade 129 45,6 

III Moderadamente limitante 70 24,7 

IV Gravemente limitante 30 10,6 

Interferência da dor   

Dor de baixa interferência (grau I e II) 183 64.7 

Dor de alta interferência (grau III e IV) 100 35.3 

Persistência da dor   

Dor persistente (> 50% dos dias com dor) 187 66,1 

Dor não persistente  (< 50% dos dias com dor) 96 33,9 

 

Os valores mínimo e máximo obtidos em cada uma das dimensões do 

SF-36 Br e QRM-Br foram o menor e maior valor possíveis para estes 

instrumentos (0 e 100 para o Brasil SF-36, e 0 e 24 para o QRM-Br). Os 

escores do  IDP-Br, calculados em uma escala de 0 a 100, oscilaram entre e 
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8 e 67. A dimensão dor apresentou a menor média entre as oito dimensões 

do Brasil SF-36. O QRM-Br e IDP-Br foram aplicados nos 129 e 43 

participantes com dor mais incômoda na região lombar e cervical, 

respectivamente (Tabela 5). 

 

Tabela 5 –  Escores do SF-36 Br, RM-Br e IDP-Br  

SF-36 Br Média      DP Mediana 

Capacidade funcional 53,40 25,67 55,00 

Aspectos físicos 61,48 28,42 62,50 

Dor 42,60 18,57 41,00 

Aspectos sociais 62,06 28,26 62,50 

Saúde mental 52,65 23,62 50,00 

Aspecto emocional 66,64 29,29 66,67 

Vitalidade 48,02 24,31 50,00 

Estado Geral da saúde 59,45 21,53 60,00 

RM-Br 11,1 6,19     10,0 

IDP-Br 33,38 14,80 31,11 

 

 O RM-Br foi considerado o questionário mais fácil de ser respondido, 

seguindo-se a EGDC-Br, IDP-Br e SF-36 Br. A metade dos participantes 

julgou os três questionários fáceis ou muito fáceis de serem respondidos 

(Tabela 6). O SF-36 Br necessitou de maior tempo para ser respondido, e o 

IDP-Br ficou em segundo lugar (Tabela 7). 
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Tabela 6 –  Dificuldade para responder as escalas 

Fácil / Muito 
fácil 

Nem fácil nem 
difícil 

Difícil / Muito 
difícil Questionário 

n % n % n % 

RM-Br 103 79,3 20 15,4 7 5,3 

EGDC-Br  188 66,7 75 26,6 19 6,7 

IDP-Br 29 67,4 11 25,6 3 7,0 

SF-36 Br 137 50,7 104 38,5 29 10,8 

 

 

Tabela 7 –  Tempo de preenchimento das escalas em minutos 

Questionário Média DP Mediana Mínimo Máximo 

RM-Br 3,6 1,0 3,4 1,2 7,3 

EGDC-Br  4,0 1,7 3,7 1,6 13,5 

IDP-Br 5,9 5,2 6,0 2,4 13,0 

SF-36 Br 11,9 4,2 11,1 3,3 28,8 

 

4.2.2 Análise Fatorial 

 

A matriz de correlação representa os valores dos coeficientes de 

correlação produto momento de Pearson entre os itens da escala (Tabela 8). 

Apenas os valores abaixo da diagonal principal são mostrados, pois trata-se 
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de uma matriz simétrica, ou seja, em que valores idênticos estão presentes 

abaixo e acima da diagonal principal. A ausência de valores negativos indica 

a existência apenas de correlações diretas entre os itens. As correlações 

mais fracas ocorrem com o item cinco (número de dias com dor), e as mais 

fortes envolvem os pares de itens 6 e 7, 6 e 8 e 7 e 8, ou seja, os itens 

utilizados para o cálculo do escore de incapacidade. O resultado do teste de 

esfericidade de Bartlett refuta a hipótese nula de ausência de correlação 

entre os itens. O teste de Kaiser-Meyer-Olkin, cujo resultado é consiste de 

um número entre 0 e 1,0, indica um alto grau de correlação entre os itens. 

 

Tabela 8 – Matriz de correlação da EGDC-Br 

Itens 2 3 4 5 6 7 8 

2 1,000       

3 0,376 1,000      

4 0,358 0,589 1,000     

5 0,251 0,146 0,172 1,000    

6 0,270 0,412 0,337 0,304 1,000   

7 0,342 0,383 0,372 0,270 0,656 1,000  

8 0,337 0,480 0,342 0,274 0,652 0,691 1,000 

NOTA:* Determinante da matriz  | R | = 0,083 
** p <0,001 (Teste de esfericidade de Bartlett) 
*** Teste de Kaiser-Mayer-Olkin = 0,807 

 

A extração dos fatores iniciais foi feita pela análise de componentes 

principias (ACP). Observa-se que o primeiro componente é responsável por 
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quase metade da variância, e que apenas o primeiro e segundo 

componentes apresentam eigenvalues iguais ou superiores a um. Os dois 

primeiros componentes são responsáveis por 63% da variância cumulativa, 

e os três primeiros componentes por 75% da mesma (Tabela 9). 

 

Tabela 9 –  Análise de Componentes principais da EGDC-Br 

Componente Eigenvalue % da variância Variância cumulativa (%) 

1 3,37 48,16 48,16 

2 1,02 14,60 62,76 

3 0,89 12,66 75,42 

4 0,66 9,40 84,82 

5 0,44 6,27 91,09 

6 0,35 5,00 96,09 

7 0,27 3,91 100,00 

 

A representação gráfica dos eigenvalues dos componentes principais 

(Scree plot) permite verificar que o primeiro componente diverge de uma reta 

imaginária traçada a partir dos pontos dos componentes com menor valor, 

sugerindo que a EGDC-Br é constituída por um único fator. Optou-se, 

entretanto, por uma solução com dois fatores, considerando que dois 

componentes principais apresentam eigenvalues superiores a um. 
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Figura 3 –  Eigenvalues dos componentes principais 

 

 

Verifica-se, na rotação ortogonal, que cada item contribui de maneira 

importante para a definição de um fator (carga fatorial superior a 0,55), e 

contribui pouco para a definição do outro fator (carga fatorial inferior ou 

ligeiramente superior a 0,35). Os itens 2, 3 e 4 têm carga elevada no fator 

um e reduzida no fator dois, sendo que o oposto ocorre com os itens 5,6 e 7. 

Esta distribuição é compatível com uma solução de dois fatores, os quais 

foram denominados intensidade da dor (fator 1), e limitação de atividades 

devido à dor (fator 2) (Tabela 10). A distribuição dos itens com maior carga 

para cada fator corresponde aos itens utilizados para o cálculo dos escores 

“intensidade característica da dor” (itens 2, 3 e 4), e “pontos de 
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incapacidade” (itens 5, 6, 7 e 8), descritos pela escala original. Observou-se 

uma correlação de 0,48 entre os dois fatores, calculada pelo coeficiente de 

correlação de Spearman. 

 

Tabela 10 –  Rotação ortogonal e oblíqua com dois fatores  

 

Ortogonal Oblíqua 
Itens 

Fator 1 Fator 2 Fator 1 Fator 2 

2. Intensidade da dor no presente 
momento 

0,602 0,236 0,638 0,365 

3. Intensidade da dor mais forte 0,827 0,214 0,854 0,394 

4. Intensidade média da dor 0,843 0,117 0,849 0,303 

5. Número de dias sem realizar 
atividades 0,002 0,584 0,127 0,570 

6. Interferência em atividades 
diárias 0,271 0,806 0,437 0,847 

7. Interferência em atividades de 
lazer 0,321 0,789 0,482 0,841 

8. Interferência em atividades de 
trabalho 0,356 0,778 0,514 0,837 

 

Os resultados da rotação oblíqua permitem verificar que, em 

comparação à rotação ortogonal, há um aumento da carga de cada item no 

fator em que apresenta menor carga fatorial, o que indica uma maior 

participação de cada item na variância de ambos os fatores. A carga fatorial 

do item 3 (intensidade da dor mais forte) para o fator 2 (limitação de 

atividades devido à dor), por exemplo, aumenta de 0,2 na rotação ortogonal 

para 0,4 na rotação oblíqua. Este resultado indica que os itens associados à 
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intensidade característica da dor têm uma participação secundária, porém 

importante, na variância do fator limitação de atividades devido à dor, e vice-

versa. 

Soluções com três fatores foram estudadas, com o objetivo de 

investigar a composição do fator três, que apresentou carga fatorial de 0,88 

na ACP. Observou-se a manutenção da distribuição de itens para os fatores 

um e dois, à exceção do item cinco (número de dias sem realizar atividades), 

que passou a constituir um fator isolado, com carga fatorial elevada no fator 

três (0,91), e reduzida nos fatores um e dois (0,03 e 0,20) (Anexo J). 

Também foi estudada a estrutura fatorial com dois fatores para os 

itens 1 a 8 da escala. Neste caso, observou-se manutenção da estrutura 

fatorial dos itens 2 a 8. O item 1, número de dias com dor nos últimos seis 

meses, apresentou carga fatorial elevada no fator 1 (0,76) e reduzida no 

fator 2 (-0,08). Estes dados sugerem que a freqüência da dor apresenta forte 

correlação com o fator intensidade da dor, e correlação fraca com o fator 

limitação de atividades devido à dor (Anexo J). 
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4.2.3 Validade 

 

A correlação entre inatividade ocupacional e escores da EGDC-Br 

revela que os valores da ICD são praticamente iguais entre pacientes ativos 

e inativos. A média do escore de incapacidade de pacientes inativos é 

superior à de pacientes ativos, sem atingir significância estatística. O valor 

médio do escore “pontos de incapacidade”, entretanto, é significativamente 

superior no grupo de inativos. Estes dados indicam uma correlação 

significante entre inatividade e incapacidade associada à dor, mas não entre 

inatividade e intensidade da dor (Tabela 11). É oportuno lembrar que o 

“escore de incapacidade” utiliza-se dos valores das questões 6-8, em que a 

interferência da dor em atividades é identificada em escalas numéricas, 

enquanto o cálculo dos “pontos de incapacidade” inclui também a questão 5, 

sobre o número de dias em que a dor impediu a realização de atividades.  
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Tabela 11 –  Associação entre os escores da EGDC-Br e atividade 
ocupacional 

  Média DP P* 

Ativo 64,9 19,8 
ICD 

Inativo 64,7 20,6 
0,744 

Ativo 40,8 32,8 
Escore incapacidade 

Inativo 51,9 33,13 
0,056 

Ativo 1,6 1,7 
Pontos incapacidade 

Inativo 2,9 2,2 
0,002 

NOTA: *Teste não Paramétrico de Mann-Whitney 

n. ativo = 113; n.  inativo = 42 

 

A Tabela 12 apresenta a correlação entre os escores da EGDC-Br e 

os indicadores utilizados para o estudo de validação. Correlações negativas 

significantes são identificadas entre os escores da EGDC-Br e cada uma das 

dimensões do SF-36 Br. O caráter negativo das correlações explica-se pela 

gravidade do quadro ser proporcional a aumento nos escores na EGDC-Br e 

à sua redução no SF-36 Br. Correlações positivas significantes ocorrem com 

os escores do QRM-Br, IDP-Br, número de dias de uso de medicamentos 

para dor nos últimos 30 dias e número de visitas médicas devido à dor nos 

últimos seis meses (Tabela 12). 
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Os escores da EGDC-Br apresentam índices de correlação mais 

elevados com as dimensões que compõem o fator “saúde física” do SF-36 

(dor, capacidade funcional e aspectos físicos) comparativamente às 

dimensões que compõem o fator “saúde mental” (saúde mental, aspectos 

sociais e aspecto emocional). 

 

Tabela 12 –  Correlação dos escores de escalas utilizadas como 
critério de comparação, uso de medicamentos e visitas 
médicas com os escores da EGDC Br † 

 Persistência 
da dor 

ICD Escore de 
Incapacid. 

Dias de 
Incapacid. 

Pontos de 
Incapacid. 

EGDC-Br 
Grau 

SF-36 Br       

Fator Saúde Física       

Dor -0,17** -0,51* -0,57* -0,37* -0,54* -0,60* 

Capacidade funcional      -0,35* -0,39* -0,46* -0,25* -0,43* -0,41* 

Aspectos físicos       -0,21* -0,38* -0,52* -0,40* -0,55* -0,51* 

Fator Saúde Mental      

Aspectos sociais  -0,09*** -0,30* -0,36*  -0,35* -0,43* -0,40* 

Aspecto emocional       -0,13** -0,29* -0,36* -0,29* -0,38* -0,38* 

Saúde mental  -0,10*** -0,24* -0,28* -0,18** -0,28* -0,31* 

Fator Bem-Estar       

Vitalidade -0,13** -0,32* -0,30*  -0,21* -0,31* -0,38* 

Estado Geral da Saúde  -0,18** -0,27* -0,27* -0,22* -0,30* -0,33* 

RM-Br        0,40* 0,36* 0,38* 0,36* 0,40* 0,43* 

IDP-Br 0,21*** 0,49* 0,67* 0,59* 0,61* 0,61* 

Uso de medicamentos      0,24* 0,33* 0,24* 0,24* 0,26* 0,32* 
Consultas médicas 0,06*** 0,19* 0,28* 0,27* 0,30* 0,25* 

NOTA: † Coeficiente de correlação de Spearman 
*    p<0,001  
**  p<0,05 
***p>0.05 
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Os valores das medianas das dimensões do SF-36 Br para cada grau 

de dor são mostrados na Figura 4. Os valores numéricos destas associações 

encontram-se no Anexo J. Observa-se uma tendência aparentemente linear 

de redução dos valores das medianas das três dimensões do fator saúde 

física com o aumento do grau de dor. Uma relação mais complexa ocorre 

com as dimensões dos fatores saúde mental e bem-estar. As dimensões 

saúde mental e estado geral da saúde são as que apresentam menor 

variabilidade entre os quatro graus de dor estudados. 
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Figura 4 –  Valores das medianas das dimensões do SF-36 para cada 

grau de dor da EGDC-Br 
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O teste de qui-quadrado para tendência linear (x2– t) foi calculado 

para verificar a existência de diferenças entre as proporções dos escores 

das escalas utilizadas como critério de comparação no estudo de validação 

com graus de dor. Para tal, os participantes classificados em cada um dos 

quatro graus de dor foram divididos em dois grupos: aqueles com valor 

inferior ou igual e aqueles com valor superior à mediana do escore da 

respectiva escala (dimensões do SF-36 Br e escores do RM-Br e IDP-Br). 

Observaram-se relações significantes e consistentes nas 10 variáveis 

estudadas. Em cada um dos casos há uma tendência de aumento do 

número de participantes no grupo cujo escore é indicativo de condição 

menos favorável conforme aumenta o grau de dor (Tabela 13).  Esta 

tendência persiste em uma situação de maior discriminação, quando os 

participantes são divididos em quintis (p<0,001) (dado não mostrado). 
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Tabela 13 –  

 

Relação entre proporções de escores do SF-36 Br, RM-Br 
e IDP-BR com graus de dor†   

Participantes para cada grau de dor 
  

I II III IV 
  

 n % n % n % n % Total x2-t 

SF-36 Br            

Fator Saúde Física           

Dor* < mediana 8 (15) 58 (45) 54 (77) 29 (97) 149 

 > mediana 45 (85) 70 (55) 16 (23) 1 (3) 132 
71,9 

Capacidade 
funcional** < mediana 15 (28) 67 (52) 51 (73) 23 (79) 156 

 > mediana 39 (72) 62 (48) 19 (27) 6 (21) 126 
30,8 

Aspectos físicos** < mediana 12 (22) 42 (33) 45 (65) 25 (83) 124 

 > mediana 42 (78) 87 (67) 24 (35) 5 (17) 158 
45,4 

Fator Saúde Mental           

Aspectos Sociais* < mediana 22 (41) 63 (49) 51 (74) 28 (93) 164 

 > mediana 32 (59) 65 (51) 18 (26) 2 (7) 117 
31,3 

Aspecto  
emocional ** 

< mediana 15 (28) 55 (43) 47 (68) 25 (83) 142 

 > mediana 39 (72) 74 (57) 22 (32) 5 (17) 140 
35,0 

Saúde mental * < mediana 18 (33) 57 (45) 44 (63) 22 (73) 141 

 > mediana 36 (67) 70 (55) 26 (37) 8 (27) 140 
18,1 

Fator Bem-Estar            

Vitalidade* < mediana 16 (30) 63 (50) 52 (74) 24 (80) 155 

 > mediana 38 (70) 64 (50) 18 (26) 6 (20) 126 
31,9 

Estado Geral da 
Saúde** < mediana 18 (33) 53 (41) 46 (67) 26 (87) 143 

 > mediana 36 (67) 76 (59) 23 (33) 4 (13) 139 
31,5 

RM-Br*** < mediana 19 (79) 32 (56) 15 (38) 1 (10) 67 

 > mediana 5 (21) 25 (44) 25 (63) 9 (90) 64 
17,6 

IDP-Br*** < mediana 5 (56) 13 (72) 3 (43) 0 (--) 21 

 > mediana 4 (44) 5 (28) 4 (57) 9 (100) 22 
18,2 

NOTA: †           p<0.001 para todas as variáveis estudadas.  
*      281 participantes  
**     282 participantes  
***    131 participantes  
****    43 participantes  

 

A freqüência do uso de medicamentos e visitas médicas aumentou 

com o grau de dor, bem como o valor da mediana dos escores dos 
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questionários RM-Br e IDP-Br (Tabela 14). Estas diferenças são mais 

expressivas quando se agrupam os graus I e II (baixa interferência) e III e IV 

(alta interferência). 

 

Tabela 14 –  Associação entre grau de dor com uso de medicamentos, 
consultas médicas e escores do RM-Br e IDP-Br 

 Medicamentos  Consultas  RM-Br IDP-Br 

 Média DP Mediana Média DP Mediana Média DP Mediana Média DP Mediana 

Grau de dor             

I 4,0   8,3 0 0,9 1,5 0 6,8 5,8 5,5 25,2 13,2 20,0 

II 9,0 11,4 3,0 1,4 2,8 0 10,7 5.9 9,0 26,9 10,5 25,2 

III 12,0 11,5 7,5 1,9 5,0 1,0 12,6 5,3 12,0 40,0 13,8 40,0 

IV 15,2 12,3 15,0 4,6 5,2 4,0 18,1 4,0 18,0 49,5 9,8 51,1 

Interferência             

Baixa (I-II)* 7,5 10,8 2,0 1,2 2,5 0 9,6 6,1 8,0 26,3 11,3 24,4 

Alta (III-IV)* 13,0 13,0 10,0 2,7 5,2 1,0 13,7 5,5 14,0 45,3 12,3 46,2 

NOTA: *Teste não paramétrico de Mann-Whitney P<0,001 para todas as associações  

 

 

 

4.2.4 Confiabilidade 

 

A consistência interna foi verificada em quatro conjuntos de itens da 

EGDC-Br: 1-8; 2-8, utilizados para o cálculo dos escores; 2-4, que 

correspondem ao fator 1, intensidade característica da dor, e 5-8, que 
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correspondem ao fator 2, limitação de atividades devido à dor (Tabela 15). O 

coeficiente alfa de Cronbach para cada conjunto de itens está indicado na 

última linha, enquanto as linhas 1 a 7 indicam o valor de alfa se o respectivo 

item for suprimido. Verifica-se um aumento de alfa caso fossem retirados o 

item dois, no cálculo do fator um ou o item cinco, no cálculo do fator dois.  

 

Tabela 15 –  Coeficiente alfa de Cronbach para a EGDC-Br e sub-escalas 
 

Alfa 
Itens 

Itens 1 a 8 Itens 2 a 8 Itens 2 a 4 Itens 5 a 8 

1. Número de dias com dor 0,81 -- -- -- 

2. Intensidade atual da dor 0,78 0,80 0,74 -- 

      

3. Intensidade da dor mais 
forte 0,77 0,78 0,52 -- 

4. Intensidade média da 
dor 

0,78 0,79 0,55 -- 

5. Número de dias sem 
realizar atividades 0,81 0,82 -- 0,86 

6. Interferência em 
atividades diárias 0,76 0,77 -- 0,67 

7. Interferência em 
atividades de lazer 0,76 0,77 -- 0,67 

8. Interferência em 
atividades de trabalho 

0,76 0,76 -- 0,67 

Coeficiente alfa 0,80 0,81 0,70 0,78 
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A EGDC-Br foi respondida uma segunda vez por 131 participantes 

entre 6 e 10 dias após a aplicação inicial, com média de 7,4 e DP de 0,9 

dias. Coeficientes de correlação intraclasse (CCI) entre 0,61 e 0,76 foram 

observados para todos os itens utilizados no cálculo do grau de dor, à 

exceção dos “dias de incapacidade”, que apresentou um CCI de 0,44 

(Tabela 16). A concordância dos resultados teste-reteste foi de Kappa = 

0,467 (p<0,001) para os quatro graus de dor, e 0,688 (p<0,001) para dor de 

baixa interferência (graus I e II) e alta interferência (graus III e IV) (Tabela 

17). 

 

Tabela 16 –  CCI dos escores teste e reteste da EGDC-Br 

 CCI IC 95%  P 

Intensidade característica da 
dor 0,76 0,67 - 0,82 <0,001 

Escore de incapacidade 0,64 0,52 - 0,73 <0,001 

Dias de incapacidade 0,44 0,30 - 0,57 <0,001 

Pontos de incapacidade 0,72 0,63 - 0,79 <0,001 

Persistência da dor  0,61 0,49 – 0,71 <0,001 
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Tabela 17 –  Número de participantes do teste e reteste da EGDC-Br para 
cada grau de dor 

 I II III IV Total 

I. Baixa intensidade 18 7 0 0 25 

II. Alta intensidade 11 38 8 2 59 

III. Moderadamente limitante 2 6 19 9 36 

IV. Gravemente limitante 0 1 3 7 11 

Total 31 52 30 18 131 

 

Os gráficos de dispersão dos resultados teste-reteste para a ICD e 

escore de incapacidade sugerem maior concordância entre os escores de 

ICD do que entre os escores de incapacidade (Figura 5 e Figura 6). 
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Figura 5 – Valores de ICD teste e reteste para cada participante 
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Figura 6 – Valores do escore de incapacidade teste e reteste para cada 

participante 

 

Os coeficientes de correlação intraclasse em grupos com 

escolaridade e auto-avaliação da leitura distintos é mostrado na Tabela 18. 

Não foram observadas diferenças significantes entre os grupos.  
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Tabela 18 –  CCI para as categorias anos de escolaridade e auto-
avaliação de leitura 

CCI 

Escolaridade Capacidade de leitura  

< 8 anos  > 8 anos  
Não lê  ou lê 

mal 
Lê razoavelmente 

bem ou bem 

ICD 0,73 0,79 0,72 0,77 

Escore de 
incapac. 0,67 0,57 0,72 0,61 

Dias de 
incapac. 0,46 0,38 0,50 0,39 

Pontos de 
incapac. 0,73 0,71 0,81 0,69 

 

4.2.5 Avaliação da intensidade da dor como variável dicotômica 

 

A seguinte análise foi realizada para verificar se a intensidade da dor 

pode ser considerada uma variável dicotômica, ou seja, se há um nível limite 

de intensidade da dor que é uma condição necessária, mas não suficiente, 

para a presença de incapacidade significativa. A ICD é utilizada apenas para 

diferenciar entre a dor grau I e II. Ainda que questões sobre a intensidade da 

dor não sejam consideradas no cálculo da dor grau III e IV, observou-se que 

em 93% dos casos participantes com dor grau III e IV apresentaram ICD 

igual ou maior do que 50 (Tabela 19). 
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Tabela 19 –  Associação entre grau de dor e ICD 

Grau de dor 

I - II III-IV 
Total 

ICD 

n % n % n % 

<30 16 8,8 -- 0,0 16 5,7 

>30 e <50 44 24,0 7 7,0 51 18,0 

>50 e <70 74 40,4 38 38,0 112 39,4 

>70 49 26,8 55 55,0 104 36,9 

Total 183 100,0 100 100,0 283 100,0 
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5 DISCUSSÃO 

 

A versão em português da escala graduada de dor crônica adaptada 

para o contexto cultural brasileiro demonstrou confiabilidade e validade 

adequadas, quando aplicada a um segmento da população brasileira. Os 

dois fatores identificados, intensidade da dor e limitação de atividades devido 

à dor, são compatíveis com a formulação conceitual da escala. 

Diretrizes propostas por Guillemin et al. (1993) e Beaton et al. (2000) 

sugerem quatro etapas principais para o processo de adaptação cultural de 

questionários de auto-avaliação: traduções independentes, síntese das 

traduções, retro-tradução e avaliação da compreensão.  A grande aceitação 

dessas diretrizes pode ser evidenciada pelo fato de 13 entre os 21 estudos 

identificados de adaptação de questionários para o contexto cultural 

brasileiro, publicados em 2007, descreverem textualmente essas etapas 

(Araújo et al., 2007; Carthery-Goulart et al., 2007; Castro et al., 2007; 

Diemen et al., 2007; Gonçalves et al., 2007; Luft et al., 2007; Melchiors et al., 
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2007a; Melchiors et al., 2007b; Nigri et al., 2007; Pereira et al., 2007; Pinto et 

al., 2007; Remor et al.,  2007; Vianna et al., 2007). 

Três alterações foram efetuadas nas diretrizes propostas por 

Guillemin e Beaton, com o objetivo de aprimorar o processo: (1) foram feitas 

entrevistas para a compreensão da síntese de tradução, previamente à 

avaliação desta versão pelo comitê de adaptação cultural. Este acréscimo 

possibilitou aos membros do comitê conhecer de antemão eventuais 

dificuldades de compreensão da população-alvo, fornecendo subsídios para 

a elaboração da versão pré-final. (2) As diretrizes citadas propõem que uma 

única retro-tradução seja feita a partir da versão pré-final. A versão pré-final, 

entretanto, antecede às alterações implementadas durante as entrevistas 

para verificação de compreensão de leitura, não sendo, portanto, a versão 

mais adequada para a verificação de equivalência com o instrumento 

original. Por este motivo, as retrotraduções foram realizadas a partir da 

versão final, pois esta incorpora todas as modificações do processo de 

adaptação cultural.  (3) Foram elaboradas duas retrotraduções 

independentes e uma síntese das retrotraduções, ao invés de uma única 

retrotradução, como proposto pelas diretrizes. Procurou-se assim obter uma 

versão em inglês mais precisa, para a análise de equivalência com o 

instrumento original.  

A população estudada na etapa de validação foi selecionada com o 

propósito de verificar as propriedades da EGDC-Br para uso em inquéritos 



D ISCUSSÃO 
 
 

  
Eduardo  Sawaya Bote lho  Bracher  

 
 
 
 
 

113 

populacionais ou em centros de atenção primária. Foram avaliados os 

indivíduos adultos com dor crônica, residentes em uma região 

geograficamente delimitada de um bairro popular da cidade de São Paulo. A 

participação de agentes comunitárias de saúde (ACS) permitiu que a quase 

totalidade (98%) das famílias fosse visitada. 

A identificação de pessoas com dor crônica foi feita através do relato 

de um membro da família. Assim, a própria pessoa contatada pela ACS 

pode ter referido dor por mais de seis meses e/ou apontado um familiar com 

estes sintomas. Mais de três quartos das pessoas identificadas desta 

maneira foram entrevistadas. Entrevistas foram feitas em dias de semana e 

durante fins-de-semana, procurando contatar as pessoas ausentes durante o 

horário de trabalho. Visitas domiciliares foram realizadas para localizar as 

pessoas que não compareceram às entrevistas agendadas. 

Entre as pessoas que não foram contatadas (23%), a grande maioria 

não foi localizada ou não quis ser entrevistada. Segundo as ACS, é mais 

comum pessoas com planos de saúde privada não atenderem funcionários 

do programa saúde da família. Por outro lado, durante a realização das 

entrevistas houve maior dificuldade para localizar pessoas mais jovens ou 

que trabalhavam fora de casa. Isto indica a possibilidade do grupo de 

pessoas não localizadas ser composto por uma maior proporção de jovens, 

pessoas profissionalmente ativas ou pertencentes a um estrato econômico 

mais elevado, comparativamente às pessoas entrevistadas. Como pessoas 
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mais jovens e ativas tendem a apresentar dor de menor gravidade, é 

possível que a proporção de pessoas com dor graus I e II esteja ligeiramente 

subestimada na amostra. 

Os entrevistadores verificaram que, em algumas ocasiões, pessoas 

identificadas pelas ACS como tendo dor por seis meses ou mais referiram 

não apresentar estes sintomas durante as entrevistas. Nestes casos, a 

confirmação da adesão aos critérios de inclusão e exclusão feita no início da 

entrevista evitou que pessoas que não apresentavam dor crônica tivessem 

sido incorretamente classificadas como portadores desta afecção. 

A ausência de dados sobre as características demográficas dos 

indivíduos sem dor crônica na população estudada não permite realizar 

inferências sobre diferenças entre os grupos de pessoas com e sem dor 

crônica. Observa-se, entretanto, no grupo estudado, maior proporção de 

pessoas acima dos 45 anos de idade e do sexo feminino entre os 

participantes. Resultados semelhantes são descritos em estudos sobre dor 

crônica (Bergman et al., 2001; Gureje et al., 1998; Elliott et al.,1999; 

Andersson et al., 1999; Breivik et al., 2006). 

A escolaridade da população estudada é ligeiramente superior à 

brasileira. Uma comparação com o censo de 2005-2006 do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revela que 24% da população 

brasileira tem entre 0 e 3  anos de escolaridade (15% no presente estudo); 

31% tem 4 a 7 anos de escolaridade (36% no presente estudo); 17% tem 8 a 
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10 anos de escolaridade (15% no presente estudo) e 27% tem mais de 11 

anos de escolaridade (33% no presente estudo) (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, 2006). Entretanto, como o censo do IBGE avaliou 

pessoas com idade superior a 10 anos, é provável que a magnitude desta 

diferença seja menor para a população brasileira com idade superior a 18 

anos. 

A comparação da distribuição por estrato econômico com uma 

recente pesquisa por amostragem com 1.500 entrevistas em 70 cidades 

brasileiras utilizando o CCEB revela diferenças importantes. Na pesquisa por 

amostragem, 15% das pessoas foram classificadas nas classes A e B (54% 

no presente estudo), 46% na classe C (39 no presente estudo), e 39% nas 

classes D e E (7% no presente estudo) (Verdana e Faro, 2008; Dualibi e 

Borsato, 2008). 

Dez entrevistadores participaram da coleta dos dados. Três deles 

participaram da fase de adaptação cultural e realizaram 69% das entrevistas, 

enquanto os outros sete entrevistaram os 31% restantes. Todos os 

pesquisadores foram treinados para a realização de entrevistas e orientados 

a seguir um roteiro escrito que incluía a mensagem inicial e a seqüência da 

entrevista. É possível, entretanto, que a interação específica entre 

entrevistador e participante tenha ocasionado diferenças nas informações 

colhidas, especialmente para participantes com dificuldade de leitura, que 

dependiam da leitura em voz alta do entrevistador. Em vários estudos de 
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adaptação cultural feitos no Brasil, a coleta de dados foi feita através da 

leitura de questionários por entrevistadores (Ciconelli et al., 1999; Natour et 

al., 2001; Orfale et al., 2005). 

A análise dos escores da EGDC-Br indica uma distribuição 

equilibrada, com mais de 10% dos participantes classificados em cada grau 

de dor (Tabela 4, pg. 88). Isto satisfaz um pré-requisito para a realização de 

estudos de validação, segundo o qual todas as alternativas de cada item 

devem estar bem representadas (Streiner e Norman, 2003). A distribuição 

das regiões anatômicas de dor principal, com maior proporção de pessoas 

com lombalgias e cervicalgias, é consistente com outros levantamentos 

epidemiológicos (Bergman et al., 2001; Rustoen et al., 2004)  (Tabela 2, pg. 

86). A menor proporção de pessoas que referiram dores de cabeça como a 

dor principal, entretanto, diverge de estudos que identificam esta como uma 

das dores mais freqüentes entre pessoas com dor crônica. (Gureje et al., 

1988; Breivik et al., 2006). A maioria das pessoas, entretanto, referiu sentir 

dores de cabeça, mas não a identificou como a dor principal. 

A EGDC solicita às pessoas a responder o questionário apenas sobre 

uma região anatômica, aquela considerada a mais incômoda. Dificulta, com 

isto, a identificação de casos de dor crônica generalizada. A presença de dor 

difusa, entretanto, é evidenciada pelo fato de 60% dos participantes 

referirem dor em quatro ou mais regiões do corpo. Na experiência dos 
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entrevistadores, era comum o participante ter dificuldade em escolher uma 

única região para responder à escala. 

A EGDC não especifica um número mínimo de dias com dor para que 

se responda ao questionário. Por este motivo, a freqüência da dor não foi 

descrita entre os critérios de inclusão. Observou-se que 4% dos 

participantes referiram dor em 10 ou menos dias nos últimos seis meses, ou 

seja, um dia a cada 2,5 semanas. Ainda que as definições de dor crônica 

não façam menção à freqüência dos sintomas, seria importante considerar 

este fator em estudos futuros, para que casos de dor ocasional não sejam 

contabilizados como dor crônica. 

A solução com dois fatores adéqua-se a critérios de uma estrutura 

simples: a variância de cada fator é determinada por um grupo específico de 

itens, e cada item contribui significativamente para a variância de apenas um 

fator (Pett et al., 2003)(Tabela 10, pg. 94). A divisão dos itens em fatores é 

igual à utilizada por Von Korff et al. (1992) para o cálculo dos escores, o que 

indica coerência entre a composição fatorial da EGDC-Br e a conceituação 

teórica da escala original. O índice de correlação de 0,48 entre os dois 

fatores sugere uma afinidade razoável, mas não excessivamente alta entre 

os mesmos. 

Uma solução com dois fatores também foi relatada no estudo de 

validação da versão italiana da EGDC (Salaffi et al., 2006). A variância 

cumulativa dos dois fatores naquele estudo (70%) foi ligeiramente superior à 
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obtida pela EGDC-Br (63%). Esta diferença pode ter ocorrido porque a 

análise fatorial da versão italiana excluiu a questão cinco, “número de dias 

sem realizar atividades”, devido à sua resposta ser dada em uma escala 

diferente das demais. No presente estudo, a normalização dos dados 

permitiu a inclusão de todos os itens. Um único fator principal foi identificado 

em um estudo escocês de validação da EGDC (Smith et al., 1997). O 

eigenvalue do primeiro componente principal, de 4,8, contrasta com os 

valores das versões italiana e brasileira (3,5 e 3,4, respectivamente). É 

possível que esta diferença seja devida a características específicas das 

populações estudadas. A estrutura unifatorial observada por aquele estudo 

sugere que a variância dos itens decorre predominantemente de uma única 

variável latente. No presente estudo, o aumento da carga fatorial de cada 

item em ambos os fatores, verificada com a rotação oblíqua, e o elevado 

coeficiente alfa de Cronbach para os itens 2-7 (0,81), indicam uma forte 

correlação entre todos os itens da escala. Esta consistência interna sugere 

que a intensidade da dor e a incapacidade associada à dor não são 

construtos independentes, mas constituem duas dimensões de uma única 

variável latente, a dor crônica. 

Correlações significantes foram observadas entre os escores da 

EGDC-Br e as oito dimensões do Brasil SF-36, à exceção das correlações 

entre algumas dimensões e o escore persistência da dor (Tabela 12, pg. 98). 

As dimensões do SF-36 foram agrupadas de acordo com o modelo de Keller 
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et al. (1988) em três fatores: físico (dor, aspectos físicos e capacidade 

funcional); saúde mental (aspectos sociais, aspecto emocional e saúde 

mental) e bem-estar (estado geral da saúde e vitalidade). Os maiores 

valores absolutos do índice de correlação de Pearson foram observados 

com as dimensões do fator físico. Esta forte correlação sugere a validade 

convergente da EGDC-Br,  pois as dimensões do fator físico do SF-36 são 

as que apresentam maior afinidade conceitual com as variáveis avaliadas 

pela EGDC. Correlações de menor magnitude foram observadas com as 

dimensões dos fatores saúde mental e bem-estar, assinalando a validade 

discriminativa da escala. Pode-se supor que a correlação entre a EGDC-Br e 

as dimensões do fator saúde mental não se deva ao fato de que 

compartilham a mesma variável latente, mas a associações 

consistentemente observadas entre dor crônica, depressão, ansiedade e 

inatividade (Breivik et al., 2006; Mercado et al., 2005; Smith et al., 2007). 

Correlações significantes foram observadas entre o escore 

“persistência da dor” da EGDC-Br e as dimensões do fator saúde física e 

bem-estar do SF-36 Br, RM-Br e uso de medicamentos para a dor, mas não 

com as dimensões do fator saúde mental, o IDP-Br e visitas médicas devido 

à dor (Tabela 12, pg. 98). O estudo original de validade da escala observou 

correlações significantes entre persistência da dor e depressão, auto-

avaliação da saúde, uso de medicamentos opióides, consultas médicas e 

desemprego. Analogamente ao que foi verificado pelo presente estudo, a 
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magnitude das correlações entre critérios de comparação e persistência da 

dor observadas no estudo original da escala foi menor do que aquela com 

intensidade da dor e limitação de atividades devido à dor. Isto motivou os 

autores a não incluírem o item 1 (freqüência da dor, utilizado para a 

verificação da persistência da dor) no cálculo de graus de dor (Von Korff et 

al., 1992).  É interessante observar, no presente estudo, que a análise 

fatorial dos itens 1 a 8 resulta na mesma distribuição de fatores observada 

no cálculo que considera os itens 2 a 8. Com a adição do o item 1, este 

apresenta carga fatorial elevada apenas no fator “intensidade da dor”, 

sugerindo que a persistência da dor associa-se mais à intensidade do que à 

limitação de atividades devido à dor (Anexo J). 

Interações entre dor crônica e dimensões da qualidade de vida podem 

ser inferidas pelas associações entre os valores medianos dos escores do 

SF-36 Br e graus de dor (Figura 4, pg. 100). Os escores das dimensões do 

fator saúde física diminuem gradativamente entre os graus I e IV, sugerindo 

uma associação linear entre as variáveis. Por outro lado, as dimensões 

estado geral da saúde, vitalidade e aspectos sociais permanecem 

praticamente inalteradas entre os graus de dor I e II, e apresentam redução 

importante nos graus III e IV. Isto sugere que a piora destas dimensões 

possa estar associada à limitação de atividades devido à dor (graus III e IV), 

e não ao aumento da intensidade da dor (graus I e II). De maneira 

semelhante, a maior redução dos valores das medianas das dimensões 
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aspecto emocional e saúde mental ocorre entre os graus II e III, sugerindo 

que a redução dos escores corresponde à limitação de atividades.  

As dimensões dor, aspectos físicos, capacidade funcional e aspectos 

sociais apresentaram os maiores índices de correlação com o grau de dor 

em um estudo escocês, semelhante ao observado no presente estudo 

(Smith et al., 1997). Assim como no estudo da EGDC-Br, na versão italiana 

os valores das dimensões aspectos sociais e aspecto emocional 

permaneceram inalterados para dor grau I e II, com redução importante nos 

graus III e IV (Salaffi et al., 2006). A semelhança entre os resultados de 

estudos de validade em três populações lingüística e culturalmente distintas 

sugere que a EGDC pode ser um instrumento adequado para a comparação 

de sintomas dolorosos entre populações. 

As versões adaptadas do IDP-Br e RM-Br foram aplicadas em 43 e 

129 participantes com queixa de dor principal na região cervical e lombar, 

respectivamente. Os escores de ambos os questionários foram 

significativamente superiores entre os participantes com dor de alta 

interferência (Tabela 14, pg. 103). A mínima diferença clinicamente 

importante verificada para os questionários em língua inglesa foi de 

modificações a partir da linha de base de 30% no escore do RM e 19% no 

escore do IDC (Cleland et al., 2008; Jordan et al., 2005). Diferenças 

superiores a estas porcentagens são observadas entre os valores das 

medianas do RM-Br e IDC-Br entre graus de dor consecutivos. Esses dados 
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sugerem que as diferenças de escores do QRM-Br e IDC nos diferentes 

graus de dor não são apenas numéricas, mas refletem apresentações 

clínicas distintas.  

O teste do qui-quadrado para tendência linear identifica diferenças de 

proporções entre uma variável de categorias ordenadas e uma segunda 

variável com duas ou mais categorias (Kirkwood e Sterne, 2003; Campbell, 

2005). Este teste é comumente utilizado para verificar a existência de uma 

relação do tipo dose-resposta entre exposição e desfecho, este último 

comumente constituído por uma variável binária (Eluf-Neto et al., 1994). No 

presente estudo, procurou-se estudar a relação entre graus de dor e os 

escores das escalas utilizadas como critério de comparação no estudo de 

validade. Dois modelos foram analisados, nos quais os escores foram 

divididos em dois grupos acordo com a mediana, ou em cinco grupos, de 

acordo com a classificação em quintis. Em ambos os modelos observou-se 

resultados altamente significantes, indicativos de uma forte associação entre 

aumento do grau de dor e piora de indicadores de qualidade de vida e de 

incapacidade associada à lombalgia ou cervicalgia (Tabela 13, pg.102). Esta 

associação monotônica e consistente com 10 variáveis estudadas é um forte 

indicador da validade da EGDC-Br, pois evidencia uma grande afinidade 

entre a escala e instrumentos que avaliam construtos semelhantes. 

Corrobora também a associação, observada por diversos autores, entre dor 
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crônica e piora da qualidade de vida associada à saúde (Smith et al., 2007; 

Tüzün, 2007; Keeley et al., 2008).  

A freqüência do uso de medicamentos e consultas médicas devido à 

dor aumentou progressivamente com o grau de dor (Tabela 14, pg.103). A 

diferença é expressiva quando se compara os graus extremos da escala: a 

maioria das pessoas com dor de baixa interferência não procurou 

atendimento médico devido à dor e a maioria daquelas com dor grau I não 

usaram medicamentos para dor. Por outro lado, a maioria das pessoas com 

dor gravemente limitante utilizou medicamentos para dor em mais da metade 

dos dias nos últimos 30 dias e procurou atendimento médico quatro ou mais 

vezes nos últimos seis meses devido à dor.  Resultados semelhantes foram 

encontrados no estudo de validação da EGDC na população norte-

americana, em que se observou baixa freqüência do uso de opióides e de 

visitas médicas em pessoas com dor grau I e II, com aumento importante de 

ambos naquelas com dor grau IV (Von Korff et al., 1992). A associação entre 

dor crônica, aumento da utilização do sistema de saúde e uso de 

medicamentos é bem conhecida (Buskila et al., 2000; Eriksen et al., 2003; 

Gerdle et al., 2004). É provável que esta mudança no comportamento não 

seja apenas uma reação direta ao aumento da dor, mas esteja associada a 

fatores psicológicos, como dificuldade para desenvolver estratégias para 

lidar com a dor (estratégias de coping) e atitudes características de pessoas 

com doenças (illness behavior) (Oliveira, 2000; Mercado, 2005). Os 
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resultados deste e de outros estudos que utilizaram a EGDC sugerem que o 

aumento da utilização de medicamentos e serviços de saúde ocorre em 

maior proporção nas situações em que a dor crônica determina limitações 

importantes da atividade (Côté et al., 2001; Von Korff et al., 1992).  

Apenas 55% dos participantes foram classificados como ativos ou 

inativos. Optou-se por não utilizar estas categorias para pessoas com mais 

de sessenta anos e aquelas que referiram ocupar-se de prendas 

domésticas. A intensidade da dor foi praticamente igual entre ativos e 

inativos, mas o valor dos pontos de incapacidade foi duas vezes maior em 

participantes inativos (p=0,0015). Isto sugere uma associação entre 

inatividade ocupacional e limitação de atividades devido à dor (Tabela 11, 

pg. 97). A associação entre dor crônica e redução de atividade ocupacional é 

observada em diversos estudos epidemiológicos (Breivik et al., 2006; 

Eriksen et al., 2003; Gerdle et al., 2004). Em um estudo sueco, verificou-se 

uma associação positiva entre a redução no número de horas de trabalho e 

a intensidade e freqüência da dor (Gerdle et al., 2004). No presente estudo, 

entre outros, pessoas com dor limitante também apresentam dor de maior 

intensidade (Von Korff et al., 1994).  

Valores do coeficiente alfa de Cronbach  entre 0,70 e 0,81, obtidos 

para quatro grupos de itens da EGDC-Br, indicam boa consistência interna 

(Streiner e Norman, 2003) (Tabela 15, pg. 104). Coeficientes de 0,78 e 0,70 

para os fatores intensidade da dor e limitação de atividades devido à dor 
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evidenciam a menor consistência interna deste último. Ao analisarmos os 

valores de alfa para cada fator, observa-se que ocorreria um aumento no 

coeficiente alfa se a segunda questão fosse suprimida do fator 1, e a quinta 

questão do fator 2. A segunda questão refere-se à intensidade da dor no 

momento atual. Como esta questão pode variar de momento a momento em 

um mesmo indivíduo, é coerente supor maior variabilidade entre os 

participantes. A quinta questão, número de dias sem realizar atividades 

devido à dor, difere das demais questões por seu teor mais objetivo, e pela 

resposta ser dada em um valor entre 0 e 90. Na experiência pessoal dos 

entrevistadores, os participantes apresentaram maior dificuldade para 

responder esta questão.  As versões britânica e italiana da EGDC 

transformaram a questão cinco em uma resposta de múltipla escolha com 

quatro opções, agrupando intervalos com números de dias sem realizar 

atividades (Smith et al., 1997; Salffi et al., 2006). É possível que esta 

alteração melhore a consistência interna do fator 2. 

O coeficiente de correlação intraclasse (CCI) foi utilizado para o 

cálculo da confiabilidade teste-reteste dos escores com variáveis contínuas 

(Tabela 16, pg.105). Os valores da intensidade característica da dor e 

pontos de incapacidade indicam uma concordância muito boa; boa 

concordância foi observada para o escore de incapacidade e persistência da 

dor, enquanto dias de incapacidade apresentam concordância apenas 

moderada (Cicchetti e Sparrow, 1981). Os valores kappa para a 
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concordância entre graus de dor e dor de alta ou baixa interferência são 

considerados moderados e substanciais, respectivamente (Landis et al., 

1977). Esses dados sugerem uma estabilidade temporal apenas adequada 

para graus de dor. Os participantes tiveram maior facilidade para reproduzir 

as respostas sobre intensidade da dor do que sobre interferência da dor em 

atividades quotidianas. A quinta questão, número de dias sem realizar 

atividades devido à dor, foi o item com pior reprodutibilidade. Vários fatores 

podem interferir na estabilidade temporal, entre os quais o nível educacional 

da população estudada (Kline, 2000). Na amostra estudada, entretanto, não 

foi observada redução da estabilidade temporal em pessoas com nível 

educacional mais baixo. A estabilidade temporal de uma versão da EGDC 

modificada para um período de recordação de quatro semanas foi testada 

em um estudo britânico sobre lombalgia, com índices de confiabilidade 

ligeiramente superiores aos descritos no presente estudo (Underwood et al., 

1999). 

A EGDC foi elaborada como um modelo hierárquico segundo o qual a 

intensidade da dor mede os graus iniciais de dor (I e II) e a limitação de 

atividades associada à dor identifica a dor de maior gravidade (III e IV). 

Dados do estudo norte-americano em que se baseou o cálculo do escore 

indicam que a intensidade da dor atua como uma variável dicotômica, ou 

seja, “como um único nível limite de intensidade da dor, que é uma condição 

necessária para a presença de incapacidade significativa” (Von Korff et al., 
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1992). Segundo o estudo original, portanto, não é necessário estabelecer um 

limiar da ICD para os graus III e IV, pois a ICD elevada seria uma pré-

condição para pessoas com dor moderada ou gravemente limitante. Análise 

dos dados da EGDC-Br sugere que a ICD>50 seria um nível adequado para 

considerar a intensidade da dor uma variável dicotômica, pois 93% dos 

participantes com dor grau III e IV apresentam ICD>50 (Tabela 19, pg. 109). 

A semelhança dos dados obtidos pelas versões em inglês e português neste 

ponto sugere equivalência entre os dois instrumentos. 

Este estudo evidenciou aspectos relevantes sobre pessoas com dor 

crônica em nosso meio. Talvez o mais significativo seja a percepção que a 

intensidade da dor, por si só, é menos responsável pela piora de indicadores 

da qualidade de vida associada à saúde do que a incapacidade associada à 

dor. Esta, por outro lado, afeta de maneira expressiva aspectos emocionais, 

sociais e a percepção de bem-estar dos indivíduos e gera comportamentos 

característicos, como uso freqüente de medicamentos e aumento da procura 

a atendimento médico. A existência de uma escala adaptada para a nossa 

cultura, apropriada para discriminar graus distintos de gravidade da dor, 

poderá ser útil para estudos sobre este tema. 
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6 CONCLUSÃO 

 

A versão adaptada da escala graduada de dor crônica para a língua 

portuguesa no contexto cultural brasileiro apresentou boa consistência 

interna e confiabilidade teste-reteste adequada. Sua validade foi atestada 

pela presença de correlações consistentes e significantes com indicadores 

de dor e qualidade de vida. 
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Anexo A 
 

Graded chronic pain scale 
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Anexo B 

 
Questionários utilizados no estudo de validação 
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Participante No. ___________Nome Completo:______________________________ Data__________ 
 
 
Entrevistador: ____________________________________  Iniciar o Cronômetro  
 
 
Questionário de Rolland-Morris para Avaliação de Lombalgias - Brasil 
 
Instruções: 
Quando suas costas doem, você pode encontrar dificuldade em fazer 
algumas coisas que normalmente faz. Esta lista possui algumas frases que 
as pessoas tem utilizado para se descreverem quando sentem dores nas 
costas. Quando você ouvir estas frases pode notar que algumas se 
destacam por descrever você hoje.  Ao ouvir a lista pense em você hoje.  
Quando você ouvir uma frase que descreve você hoje, marque com um 
“x”no local indicado. Se a frase não descreve você, então não escreva nada 
e passe para a próxima frase. Lembre-se, marque apenas à frase que tiver 
certeza que descreve você hoje.  
 

01. (     ) Fico em casa a maior parte do tempo por causa de minhas 
costas. 

02. (     ) Mudo de posição freqüentemente tentando deixar minhas 
costas confortáveis. 

03. (     ) Ando mais devagar que o habitual por causa de minhas costas. 

04. (     ) Por causa de minhas costas eu não estou fazendo nenhum dos 
meus trabalhos que geralmente faço em casa. 

05. (     ) Por causa de minhas costas, eu uso o corrimão para subir 
escadas. 

06. (     ) Por causa de minhas costas, eu me deito para descansar mais 
freqüentemente. 

07. (     ) Por causa de minhas costas, eu tenho que me apoiar em 
alguma coisa para me levantar de uma cadeira normal. 

08. (     ) Por causa de minhas costas, tento conseguir com que outras 
pessoas façam as coisas por mim. 

09. (     ) Eu me visto mais lentamente que o habitual por causa de 
minhas costas. 

10. (     ) Eu somente fico em pé por períodos curtos de tempo por causa 
de minhas costas. 

11. (     ) Por causa de minhas costas evito me abaixar ou me ajoelhar. 

12. (     ) Encontro dificuldades em me levantar de uma cadeira por 
causa de minhas costas. 

13. (     ) As minhas costas doem quase que o tempo todo. 
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14. (     ) Tenho dificuldade em me virar na cama por causa das minhas 
costas. 

15. (     ) Meu apetite não é muito bom por causa das dores em minhas 
costas. 

16. (     ) Tenho problemas para colocar minhas meias (ou meia calça) 
por causa das dores em minhas  costas. 

17. (     ) Caminho apenas curtas distâncias por causa de minhas dores 
nas costas. 

18. (     ) Não durmo tão bem por causa de minhas costas. 

19. (     ) Por causa de minhas dores nas costas, eu me visto com ajuda 
de outras pessoas. 

20. (     ) Fico sentado a maior parte do dia por causa de minhas costas. 

21. (     ) Evito trabalhos pesados em casa por causa de minhas costas. 

22. (     ) Por causa das dores em minhas costas, fico mais irritado e mal 
humorado com as pessoas do que o habitual. 

23. (     ) Por causa de minhas costas, eu subo escadas mais 
vagarosamente do que o habitual. 

24. (     ) Fico na cama a maior parte do tempo por causa de minhas 
costas. 

 
 
 
 
 
 

Desligar o cronômetro. Tempo ______________     Responder este questionário foi:  
 
(  1  ) Muito Difícil  (  2  )  Difícil  (  3  ) Nem Fácil nem Difícil   (  4  ) Fácil        5  ) Muito 
Fácil   
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Índice de Disfunção Relacionada ao Pescoço  

 
Este questionário foi criado para dar informações ao seu doutor sobre como 
a sua dor no pescoço tem afetado a sua habilidade para fazer atividades 
diárias. Por favor, responda a cada uma das perguntas e marque em cada 
seção apenas uma alternativa que melhor se aplique a você.  Nós 
entendemos que você pode achar que mais de uma descrição em qualquer 
uma das seções abaixo se aplique a você, mas por favor, marque apenas a 
alternativa  que melhor descreva o seu problema. 
 
Seção 1 – Intensidade da dor 

(  0  ) Eu não tenho dor nesse momento. 
(  1  ) A dor  é muito leve nesse momento. 
(  2  ) A dor é moderada nesse momento. 
(  3  ) A dor é razoavelmente grande nesse momento. 
(  4  ) A dor é muito grande nesse momento. 
(  5  ) A dor é a pior que se possa imaginar nesse momento. 
  
Seção 2 – Cuidado pessoal (se lavar, se vestir, etc) 
(  0  ) Eu posso cuidar de mim mesmo(a) sem aumentar a dor. 
(  1  ) Eu posso cuidar de mim mesmo(a) normalmente, mas isso faz 

aumentar a dor. 
(  2  ) É doloroso ter que cuidar de mim mesmo e eu faço isso lentamente e 

com cuidado. 
(  3  ) Eu preciso de ajuda mas consigo fazer a maior parte do meu cuidado 

pessoal. 
(  4  ) Eu preciso de ajuda todos os dias na maioria dos aspectos 

relacionados a cuidar de mim mesmo(a) 
(  5  ) Eu não me visto, me lavo com dificuldade e fico na cama. 
 
Seção 3 – Levantar coisas 
(  0  ) Eu posso levantar objetos pesados sem aumentar a dor. 
(  1  ) Eu posso levantar objetos pesados mas isso faz aumentar a dor. 
(  2  ) A dor me  impede de levantar objetos pesados do chão, mas eu 

consigo se eles estiverem colocados em uma boa posição, por 
exemplo em uma mesa. 

(  3  ) A dor me impede de levantar objetos pesados, mas eu consigo 
levantar objetos com peso entre leve e médio se eles estiverem 
colocados em uma boa posição. 

(  4  ) Eu posso levantar objetos muito leves. 
(  5  ) Eu não posso levantar nem carregar absolutamente nada. 
 

Participante No. ___________Nome Completo:_________________________________ Data ______ 
 
Entrevistador_________________________________________________ Iniciar o Cronômetro 
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Seção 4 – Leitura 
(  0  ) Eu posso ler tanto quanto eu queira sem dor no meu pescoço. 
(  1  ) Eu posso ler tanto quanto eu queira com uma dor leve no meu 

pescoço. 
(  2  ) Eu posso ler tanto quanto eu queira com uma dor moderada no meu 

pescoço. 
(  3  ) Eu não posso ler tanto quanto eu queira por causa de uma dor 

moderada no meu pescoço. 
(  4  ) Eu mal posso ler por causa de uma grande dor no meu pescoço. 
(  5  ) Eu não posso ler nada. 
(  6  ) Pergunta não se aplica por não saber ou não poder ler 
 
Seção 5 – Dores de cabeça 

(  0  ) Eu não tenho nenhuma dor de cabeça. 
(  1  ) Eu tenho pequenas dores de cabeça com pouca freqüência. 
(  2  ) Eu tenho dores de cabeça moderadas com pouca freqüência. 
(  3  ) Eu tenho dores de cabeça moderadas muito freqüentemente. 
(  4  ) Eu tenho dores de cabeça fortes  freqüentemente . 
(  5  ) Eu tenho dores de cabeça quase o tempo inteiro. 
 
Seção 6 – Prestar Atenção 

(  0  ) Eu consigo prestar atenção quando eu quero sem dificuldade. 
(  1  ) Eu consigo prestar atenção quando eu quero com uma dificuldade leve. 
(  2  ) Eu tenho uma dificuldade moderada em prestar atenção quando eu 

quero. 
(  3  ) Eu tenho muita dificuldade em prestar atenção quando eu quero. 
(  4  ) Eu tenho muitíssima dificuldade em prestar atenção quando eu quero. 
(  5  ) Eu não consigo prestar atenção. 
 
Seção 7 – Trabalho 

(  0  ) Eu posso trabalhar tanto quanto eu quiser. 
(  1  ) Eu só consigo fazer o trabalho que estou acostumado(a) a fazer, mas 

nada além disso. 
(  2  ) Eu consigo fazer a maior parte do trabalho que estou acostumado(a) a 

fazer, mas nada além disso. 
(  3  ) Eu não consigo fazer o trabalho que estou acostumado(a) a fazer. 
(  4  ) Eu mal consigo fazer qualquer tipo de trabalho. 
(  5  ) Eu não consigo fazer nenhum tipo de trabalho. 
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Seção 8 – Dirigir automóveis 
(  0  ) Eu posso dirigir meu carro sem nenhuma dor no pescoço. 
(  1  ) Eu posso dirigir meu carro tanto quanto eu queira com uma dor leve no 

meu pescoço. 
(  2  ) Eu posso dirigir meu carro tanto quanto eu queira com uma dor 

moderada no meu pescoço. 
(  3  ) Eu não posso dirigir o meu carro tanto quanto eu queira por causa de 

uma dor moderada no meu pescoço. 
(  4  ) Eu mal posso dirigir por causa de uma dor forte no meu pescoço. 
(  5  ) Eu não posso dirigir meu carro de maneira nenhuma. 
(  6  ) Pergunta não se aplica por não saber dirigir ou não dirigir muitas vezes 
 
Seção 9 – Dormir 

(  0  ) Eu não tenho problemas para dormir. 
(  1  ) Meu sono é um pouco perturbado (menos de uma hora sem conseguir 

dormir).  
(  2  ) Meu sono é levemente perturbado (1-2 horas sem conseguir dormir). 
(  3  ) Meu sono é moderadamente perturbado (2-3 horas sem conseguir 

dormir). 
(  4  ) Meu sono é muito perturbado (3-5 horas sem conseguir dormir). 
(  5  ) Meu sono é completamente perturbado (1-2 horas com sono). 
 
Seção 10 – Diversão 
(  0  ) Eu consigo fazer todas as minhas atividades de diversão sem nenhuma 

dor no pescoço. 
(  1  ) Eu consigo fazer todas as minhas atividades de diversão com alguma 

dor no pescoço. 
(  2  ) Eu consigo fazer a maioria, mas não todas as minhas atividades de 

diversão  por causa da dor no meu pescoço. 
(  3  ) Eu consigo fazer poucas das minhas atividades de diversão  por causa 

da dor no meu pescoço. 
(  4  ) Eu mal consigo fazer quaisquer atividades de diversão  por causa da 

dor no meu pescoço. 
(  5  ) Eu não consigo fazer nenhuma atividade de diversão. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desligar o cronômetro. Tempo _____________ Responder este questionário foi: 
 
   (  1  ) Muito Difícil (  2  ) Difícil (  3  ) Nem Fácil nem Difícil  (  4  ) Fácil  (  5  ) Muito Fácil   
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Critério de classificação econômica – Brasil 
 

 
 

Quantidade de Itens 
 

0 1 2 3 4 ou + 

1 Televisão em Cores 0 2 3 4 5 

2 Rádio 0 1 2 3 4 

3 Banheiro  0 2 3 4 4 

4 Automóvel 0 2 4 5 5 

5 Empregada mensalista 0 2 4 4 4 

6 Aspirador de pó 0 1 1 1 1 

7 Máquina de lavar 0 1 1 1 1 

8 Videocassete e/ou DVD 0 2 2 2 2 

9 Geladeira 0 2 2 2 2 

10 
Freezer 
Independente ou parte 
da geladeira duplex 

0 1 1 1 1 

 
 

11 Grau de Instrução do Chefe de Família    

 Analfabeto / primário incompleto 0   

 Primário completo / ginasial incompleto 1   

 Ginasial completo / colegial incompleto 2   

 Colegial completo / superior incompleto 3   

 Superior completo 5   
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Anexo C 
 

Autorização para utilização da EGDC e indicação de equivalência da 

versão adaptada pelo autor da escala original 
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Anexo D 
 

Aprovações para realização da pesquisa 
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Anexo E 
 

Escala graduada de dor crônica  
Versões do processo de adaptação cultural 

 
 

Graded Chronic 
Pain Scale 
 

Tradução 1 Tradução 2 Síntese das 
Traduções 

Versão Pré-Final 1.0 

Ask the following 
questions about 
the anatomically 
defined pain site 
(or sites) of 
interest, or the 
most bothersome 
site of pain 
identified by filter 
questions (see 
Table 4) 
 

Pergunte as 
seguintes questões 
sobre a região (ou 
regiões) com  dor, ou 
sobre a região 
dolorosa que mais 
incomoda, 
identificada pelas 
questões de triagem 
(ver questões para 
identificar uma única 
região anatômica) 
 

Fazer as perguntas a 
seguir sobre um foco 
(ou focos) de dor 
anatomicamente 
definido, que seja de 
interesse, ou aquele 
foco  mais incômodo 
identificado pelas 
perguntas seletivas 
(ver Tabela 4) 

Fazer as 
perguntas a 
seguir  sobre a 
região (ou 
regiões) com  dor, 
ou sobre a região 
mais incômoda, 
identificada pelas 
perguntas de 
triagem (ver 
anexo X).  
 

Fazer as perguntas a 
seguir  sobre a região 
(ou regiões) com  dor, 
ou sobre a região 
mais incômoda, 
identificada pelas 
perguntas de triagem 
(ver anexo X).  
 
 
 

1. On how many 
days in the last six 
months have you 
had 
[ANATOMICAL 
SITE]  pain? 
 
PAIN DAYS 
 

1. Durante quantos 
dias nos últimos seis 
meses você sentiu 
dor  no  [local] ?  
 
Dias com dor 
 

1. Quantos dias nos 
últimos seis meses 
você teve dor no(a) 
[LOCALIZAÇÃO 
ANATÔMICA]? 
Dias de dor 
 

1. Quantos dias 
nos últimos seis 
meses você 
sentiu dor no  
[local] ?  
 
Dias com dor 
 

1. Quantos dias nos 
seis meses que se 
passaram você sentiu 
dor no  [local] ?  
 
Dias com dor 

IF PAIN NOT 
PRESENT IN THE 
PRIOR SIX 
MONTHS, SKIP 
THE REMAINING 
QUESTIONS 
 

Se não houver dor 
nos últimos seis 
meses, pule as 
próximas questões  
 

SE A DOR NÃO 
ESTEVE 
PRESENTE NOS 
ÚLTIMOS SEIS 
MESES,  IGNORE 
AS PERGUNTAS A 
SEGUIR 
 

Se a dor não 
esteve presente 
nos últimos seis 
meses, ignores as 
perguntas a 
seguir.  
 

Se a dor não esteve 
presente nos últimos 
seis meses, ignore  
as perguntas a 
seguir.  
 

2. How would you 
rate your 
[ANATOMICAL 
SITE] pain on a 0 
to 10 scale at the 
present time, that 
is right now, where 
0 is "no pain" and 
10 is "pain as bad 
as could be"? 
 
(No pain) (Pain as 
bad as could be)  

2. Se você imaginar 
que 0 significa 
“nenhuma dor”, e 10 
significa “a pior dor 
possível”, qual é a 
intensidade da sua 
dor no [local] agora ? 
  
 
(nenhuma dor) (a pior 
dor possível) 
 

2. Como você 
classificaria sua dor 
no(a)  
[LOCALIZAÇÃO 
ANATÔMICA] em 
uma escala de 0 a 
10 no presente 
momento, ou seja, 
agora, sendo 0 "sem 
dor" e 10 "a pior dor 
possível"?  
 
(sem dor) (pior dor 
possível) 
 

2. Se você 
imaginar que 0 
significa 
“nenhuma dor”, e 
10 significa “a pior 
dor possível”, qual 
é a intensidade da 
sua dor no [local] 
agora ?  
 
(sem dor) (a pior 
dor possível) 
 

2. Imagine que 0 
significa “nenhuma 
dor”, e 10 significa “a 
pior dor possível”. 
Quanto está doendo 
o [local] agora ?  
 
(nenhuma dor) (a pior 
dor possível) 
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Graded Chronic 
Pain Scale 
 

Tradução 1 Tradução 2 Síntese das 
Traduções 

Versão Pré-Final 1.0 

3. In the past six 
months (or three 
months), how 
intense was your 
worst pain rated on 
a 0 to 10 scale 
where 0 is "no 
pain" and 10 is 
"pain as bad as 
could be"? 
 
(No pain) (Pain as 
bad as could be) 
 

3. Nos últimos seis 
meses (ou três 
meses), qual foi a 
intensidade da sua 
pior dor, em uma 
escala de 0 a 10, em 
que 0 significa 
“nenhuma dor”, e 10 
significa  “a pior dor 
possível” ?   
 
(nenhuma dor) (a pior 
dor possível) 
 

3. imos seis meses 
(ou três meses) quão 
intensa foi a sua pior 
dor em  uma escala 
de 0 a 10 sendo 0 
"sem dor" e 10 "a 
pior dor possível"? 
 
(sem dor) (pior dor 
possível) 

 

3. Nos últimos 
seis meses (ou 
três meses), qual 
foi a intensidade 
da sua pior dor, 
em uma escala de 
0 a 10, sendo 0  
“sem dor”, e 10  
“a pior dor 
possível” ?   
 
(sem dor) (a pior 
dor possível) 
 

3. Imagine que 0 
significa “nenhuma 
dor”, e 10 significa “a 
pior dor possível.  
Que nota você dá 
para a dor mais forte 
que você sentiu no 
[local] nos três meses 
que se passaram. 
 
(nenhuma dor) (a pior 
dor possível) 
 
 

4. In the past six 
months (or three 
months), on the 
average, how 
intense was your 
pain rated on a 0 to 
10 scale where 0 is 
"no pain" and 10 is 
"pain as bad as 
could be"?  [That 
is, your usual pain 
at times you were 
experiencing pain] 
 
(No pain) (Pain as 
bad as could be) 
 
 

4. Nos dias em que 
você sentiu dor 
durante os últimos 
seis meses (ou três 
meses), qual foi a 
intensidade média da 
sua dor, em uma 
escala de 0 a 10, em 
que 0 significa 
“nenhuma dor”, e 10 
significa  “a pior dor 
possível” ?   
 
(nenhuma dor) (a pior 
dor possível) 
 

4. Nos últimos seis 
meses (ou três 
meses), em média, 
quão intensa foi a 
sua dor em  uma 
escala de 0 a 10 
sendo 0 "sem dor" e 
10 "a pior dor 
possível"?  [Ou seja, 
a dor que você 
normalmente tem, 
nos momentos em 
que você a sentiu] 
 
(sem dor) (pior dor 
possível) 
 

4. Nos dias em 
que você sentiu 
dor nos últimos 
seis meses (ou 
três meses), qual 
foi a intensidade 
média da sua dor, 
em uma escala de 
0 a 10, sendo 0 
“sem dor”, e 10 “a 
pior dor possível” 
?   
 
(sem dor) (a pior 
dor possível) 
 

4. Imagine que 0 
significa “nenhuma 
dor”, e 10 significa “a 
pior dor possível”.  Na 
maioria dos dias dos 
três meses que se 
passaram, que nota 
você dá para a dor no 
[local ] ? 
 
 

5. About how many 
days in the last six 
months (or three 
months) have you 
been kept from 
your usual 
activities (work, 
school or 
housework) 
because of 
[ANATOMICAL 
SITE]  pain?  
 
Disability Days 
 

5. Durante os últimos 
seis meses (ou três 
meses), 
aproximadamente 
quantos dias você 
não pôde fazer suas 
atividades normais 
(trabalhar, ir à escola, 
atividades em casa), 
por causa da sua dor 
no [local] ?  
 
(Dias sem fazer 
atividades normais) 
 
 

5. Por volta de 
quantos dias nos 
últimos seis meses 
(ou três meses) você 
foi obrigado a deixar 
de lado suas 
atividades usuais 
(trabalho, escola ou 
serviço doméstico) 
por causa de dor 
no(a) 
[LOCALIZAÇÃO 
ANATÔMICA] ?  
 
(DIAS DE 
INCAPACIDADE)  
 

5. Quantos dias, 
nos últimos seis 
meses (ou três 
meses), você não 
pôde fazer suas 
atividades do dia-
a-dia (trabalho, ir 
à escola, serviços 
domésticos), por 
causa da sua dor 
no [local] ?  
 
Dias sem fazer 
atividades 

5. Nos três meses 
que se 
passaram,quantos 
dias você não pôde 
fazer suas atividades 
do dia-a-dia (trabalho, 
ir à escola, serviços 
domésticos), por 
causa da sua dor no 
[local] ?  
 
Dias sem fazer 
atividades 
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Graded Chronic 
Pain Scale 

Tradução 1 Tradução 2 Síntese das 
Traduções  
 

Versão Pré-Final 1.0 
 

6. In the past six 
months (or three 
months), how 
much has 
[ANATOMICAL 
SITE] pain 
interfered with your 
daily activities 
rated on a 0 to 10 
scale where 0 is 
"no interference" 
and 10 is "unable 
to carry on any 
activities"? 
 
(No interference) 
(Unable to carry on 
any activities) 
 

6. Nos últimos seis 
meses (ou três 
meses) , quanto sua 
dor no [local] não 
deixou você fazer 
suas atividades 
diárias, em uma 
escala de 0 a 10, em 
que 0 significa 
“nenhuma 
interferência”, e 10 
significa  “não pude 
fazer nenhuma 
atividade”  
 
(nenhuma 
interferência) 
(não pude fazer 
nenhuma atividade) 
 

6. Nos últimos seis 
meses (ou três 
meses), o quanto a 
sua dor no (a) 
[LOCALIZAÇÃO 
ANATÔMICA] 
interferiu nas suas 
atividades diárias, 
em  uma escala de 0 
a 10, sendo 0 
"nenhuma 
interferência" e 10 
"incapaz de realizar 
atividade"? 
 
(Nenhuma 
interferência) 
(incapaz de realizar 
atividade) 
 

6. Nos últimos 
seis meses (ou 
três meses), 
quanto sua dor no 
[local] não deixou 
você fazer suas 
atividades diárias, 
em uma escala de 
0 a 10, sendo 0 
“nenhuma 
interferência”, e 
10  “não pude 
fazer nenhuma 
atividade”  
 
(nenhuma 
interferência) 
(não pude fazer 
nenhuma 
atividade) 

6. Nos três meses 
que se passaram, 
quanto sua dor no 
[local] atrapalhou 
suas atividades 
diárias (por exemplo 
vestir -se, tomar 
banho, comer, pegar 
condução) ?  Imagine 
que zero significa que  
a dor não atrapalhou 
em nada, e 10 
significa que a dor 
não deixou você 
terminar nenhuma 
atividade. 
 
(Não atrapalhou em 
nada) 
(Não deixou terminar 
nenhuma atividade) 
 
  

7. In the past six 
months (or three 
months), how 
much has 
[ANATOMICAL 
SITE] pain 
interfered with your 
ability to take part 
in recreational, 
social and family 
activities where  0 
is "no interference" 
and 10 is "unable 
to carry on any 
activities"? 
 
(No interference) 
(Unable to carry on 
any activities) 
 
 

7. Nos últimos seis 
meses (ou três 
meses), quanto sua 
dor no [local] não 
deixou você  
participar de 
atividades de lazer 
com sua família e 
seus amigos,  em 
uma escala de 0 a 
10, em que 0 
significa “nenhuma 
interferência”, e 10 
significa  “não pude 
fazer nenhuma 
atividade”  
 
(nenhuma 
interferência) 
(não pude fazer 
nenhuma atividade) 
 

7. Nos últimos seis 
meses (ou três 
meses), o quanto a 
sua dor no (a) 
[LOCALIZAÇÃO 
ANATÔMICA] 
interferiu na sua 
habilidade de tomar 
parte em atividades 
de lazer, sociais ou 
com a família, em 
uma escala de 0 a 
10, sendo 0 
"nenhuma 
interferência" e 10 
"incapaz de realizar 
atividade"? 
 
(Nenhuma 
interferência) 
(incapaz de realizar 
atividade) 
 

7. Nos últimos 
seis meses (ou 
três meses), 
quanto sua dor no 
[local] não deixou 
você participar de 
atividades de 
lazer com sua 
família e seus 
amigos, em uma 
escala de 0 a 10, 
sendo 0  
“nenhuma 
interferência”, e 
10  “não pude 
fazer nenhuma 
atividade”  
 
(nenhuma 
interferência) 
(não pude fazer 
nenhuma 
atividade) 

7. Nos três meses 
que se passaram, 
quanto sua dor no 
[local] atrapalhou 
suas atividades de 
lazer com a família e 
amigos. ? Imagine 
que zero significa que  
a dor não atrapalhou 
em nada, e 10 
significa que a dor 
não deixou você 
participar de 
nenhuma atividade. 
 
(Não atrapalhou em 
nada) 
(Não deixou participar 
de nenhuma 
atividade) 
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Graded Chronic 
Pain Scale 

Tradução 1 Tradução 2 Síntese das 
Traduções  
 

Versão Pré-Final 1.0 
 

8. In the past six 
months (or three 
months), how 
much has 
[ANATOMICAL 
SITE] pain 
interfered with your 
ability to work 
(including 
housework) where  
0 is "no 
interference" and 
10 is "unable to 
carry on any 
activities"? 
 
(No interference) 
(Unable to carry on 
any activities) 
 

8. Nos últimos seis 
meses (ou três 
meses), quanto sua 
dor no [local] 
interferiu com sua 
capacidade de 
trabalhar, incluindo o 
trabalho de casa, 
imaginando que 0 
seja “nenhuma 
interferência”, e 10 
significa  “não pude 
fazer nenhuma 
atividade” ? 
 
(nenhuma 
interferência) 
(não pude fazer 
nenhuma atividade) 
 

8. Nos últimos seis 
meses (ou três 
meses), o quanto a 
sua dor no (a) 
[LOCALIZAÇÃO 
ANATÔMICA] 
interferiu na sua 
habilidade de 
trabalhar  (incluindo 
serviços 
domésticos), em 
uma escala de 0 a 
10, sendo 0 
"nenhuma 
interferência" e 10 
"incapaz de realizar 
atividade"? 
 
(Nenhuma 
interferência) 
(incapaz de realizar 
atividade) 
 

8. Nos últimos 
seis meses (ou 
três meses), 
quanto sua dor no 
[local] interferiu 
com sua 
capacidade de 
trabalhar, 
incluindo serviços 
domésticos em 
uma escala de 0 a 
10, sendo 0  
“nenhuma 
interferência”, e 
10  “não pude 
fazer nenhuma 
atividade”  
 
(nenhuma 
interferência) 
(não pude fazer 
nenhuma 
atividade) 

8. Nos três meses 
que se passaram, 
quanto sua dor no 
[local] atrapalhou sua 
capacidade de 
trabalhar, incluindo 
serviços  domésticos 
?  Imagine que zero 
significa que  a dor 
não atrapalhou em 
nada, e 10 significa 
que a dor não deixou 
você terminar 
nenhuma atividade. 
 
(Não atrapalhou em 
nada) 
(Não deixou terminar 
nenhuma atividade) 
 
 

 
Versão Pré-Final 1.0  
 

Versão Pré-Final 1.1  
  

Versão Pré-Final 1.2  
 

Versão Final – EGDC-Br 
 

Fazer as perguntas a 
seguir  sobre a região (ou 
regiões) com  dor, ou sobre 
a região mais incômoda, 
identificada pelas 
perguntas de triagem (ver 
anexo X).  
 
 
 

Mesmo Fazer as perguntas a 
seguir  sobre a região (ou 
regiões) com  dor, ou 
sobre a região mais 
incômoda, identificada 
pelas perguntas de 
triagem  
 
Nos seis meses que se 
passaram, em que lugar 
do corpo a dor mais 
incomodou você ? 
 

Faça as perguntas a seguir  
sobre a região (ou regiões) 
com  dor, ou sobre a região 
mais incômoda, 
identificada pelas 
perguntas de  triagem.  
 
Nos seis meses que se 
passaram, em que lugar do 
corpo a  dor mais 
incomodou você ? 

1. Quantos dias nos seis 
meses que se passaram 
você sentiu dor no  [local] ?  
 
Dias com dor 
 

Mesmo 1. Quantos dias nos seis 
meses que se passaram 
você sentiu dor no  [local] 
? Lembre-se que há 180 
dias em seis meses.  
 
Dias com dor 
 

1. Quantos dias nos seis 
meses que se passaram 
você sentiu dor no  [local] ? 
Lembre-se que seis meses 
têm 180 dias.  
 
Dias com dor 

Se a dor não esteve 
presente nos últimos seis 
meses, ignore  as 
perguntas a seguir.  
 

Mesmo Mesmo Se a dor não esteve 
presente nos últimos seis 
meses, não responda as 
perguntas abaixo.  
 

2. Imagine que 0 significa 
“nenhuma dor”, e 10 
significa “a pior dor 
possível”. Quanto está 
doendo o [local] agora ?  
 
(nenhuma dor) (a pior dor 
possível) 
 

Mesmo Mesmo 2. Imagine que 0 significa 
“nenhuma dor”, e 10 
significa “a pior dor 
possível”. Quanto está 
doendo o [local] agora ?  
 
(nenhuma dor) (a pior dor 
possível) 
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3. Imagine que 0 significa 
“nenhuma dor”, e 10 
significa “a pior dor 
possível.  Que nota você 
dá para a dor mais forte 
que você sentiu no [local] 
nos três meses que se 
passaram. 
 
(nenhuma dor) (a pior dor 
possível) 
 

3. Imagine que 0 
significa “nenhuma dor”, 
e 10 significa “a pior dor 
possível.  Que nota você 
dá para a dor mais forte 
que  sentiu no [local] nos 
três meses que se 
passaram. 
 
(nenhuma dor) (a pior 
dor possível) 
 

Mesmo 3. Imagine que 0 significa 
“nenhuma dor”, e 10 
significa “a pior dor 
possível.  Nos três meses 
que se passaram, que nota 
você dá para a dor mais 
forte que  sentiu no [local]. 
 
(nenhuma dor) (a pior dor 
possível) 

4. Imagine que 0 significa 
“nenhuma dor”, e 10 
significa “a pior dor 
possível”.  Na maioria dos 
dias dos três meses que se 
passaram, que nota você 
dá para a dor no [local ] ? 
 
 

4. Imagine que 0 
significa “nenhuma dor”, 
e 10 significa “a pior dor 
possível”.  Que nota 
você dá para a dor que 
sentiu no [local],  na 
maioria dos dias, durante 
os três meses que se 
passaram ? 
 
 

4. Imagine que 0 significa 
“nenhuma dor”, e 10 
significa “a pior dor 
possível”.  Em geral, que 
nota você dá para a dor 
que sentiu no [local], nos 
três meses que se 
passaram ? 
 
 

4. Imagine que 0 significa  
“nenhuma dor” e 10 
significa “a pior dor 
possível” . 
Nos três meses que se 
passaram, que nota você 
dá para a dor que 
costumava sentir na 
maioria dos dias ? 
 
(nenhuma dor) (a pior dor 
possível) 

5. Nos três meses que se 
passaram,quantos dias 
você não pôde fazer suas 
atividades do dia-a-dia 
(trabalho, ir à escola, 
serviços domésticos), por 
causa da sua dor no [local] 
?  
 
Dias sem fazer atividades  
 

Mesmo Mesmo 5. Nos três meses que se 
passaram,quantos dias 
você não pôde fazer s uas 
atividades do dia-a-dia 
(trabalho, ir à escola, 
serviços domésticos), por 
causa da sua dor no [local] 
?  
 
Dias sem fazer atividades  
 

6. Nos três meses que se 
passaram, quanto sua dor 
no [local] atrapalhou suas 
atividades diárias (por 
exemplo vestir-se, tomar 
banho, comer, pegar 
condução) ?  Imagine que 
zero significa que  a dor 
não atrapalhou em nada, e 
10 significa que a dor não 
deixou você terminar 
nenhuma atividade. 
 
(Não atrapalhou em nada) 
(Não deixou terminar 
nenhuma atividade) 
 
  

Mesmo Mesmo 6. Nos três meses que se 
passaram, quanto sua dor 
no [local] atrapalhou suas 
atividades diárias (por 
exemplo vestir-se, tomar 
banho, comer, pegar 
condução) ?  Imagine que 
zero significa que  a dor 
não atrapalhou em  nada e 
10 significa que a dor não 
deixou você fazer nada até 
o fim. 
 
(Não atrapalhou em nada) 
(Não deixou fazer nada até 
o fim) 
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7. Nos três meses que se 
passaram, quanto sua dor 
no [local] atrapalhou suas 
atividades de lazer com a 
família e amigos. ? Imagine 
que zero significa que  a 
dor não atrapalhou em 
nada, e 10 significa que a 
dor não deixou você 
participar de nenhuma 
atividade. 
 
(Não atrapalhou em nada) 
(Não deixou participar de 
nenhuma atividade) 
 

Mesmo 7. Nos três meses que se 
passaram, quanto sua 
dor no [local] atrapalhou 
suas atividades de lazer 
com a família e amigos 
(ver televisão, passear, 
visitar amigos ) ? Imagine 
que zero significa que  a 
dor não atrapalhou em 
nada, e 10 significa que a 
dor não deixou você 
participar de nenhuma 
atividade. 
 
(Não atrapalhou em 
nada) 
(Não deixou participar de 
nenhuma atividade) 

7. Nos três meses que se 
passaram, quanto sua dor 
no [local] atrapalhou suas 
atividades de lazer com a 
família e amigos (ver 
televisão, passear, visitar 
amigos ) ? Imagine que 
zero significa que  a dor 
não atrapalhou em nada, e 
10 significa que a dor não 
deixou você participar de 
nenhuma atividade. 
 
(Não atrapalhou em nada) 
(Não deixou participar de 
nenhuma atividade) 

8. Nos três meses que se 
passaram, quanto sua dor 
no [local] atrapalhou sua 
capacidade de trabalhar, 
incluindo serviços  
domésticos ?  Imagine que 
zero significa que  a dor 
não atrapalhou em nada, e 
10 significa que a dor não 
deixou você terminar 
nenhuma atividade. 
 
(Não atrapalhou em nada) 
(Não deixou terminar 
nenhuma atividade) 
 
 

Mesmo Mesmo 8. Nos três meses que se 
passaram, quanto sua dor 
no [local] atrapalhou sua 
capacidade de trabalhar, 
incluindo serviços  
domésticos ?   Imagine que 
zero significa que  a dor 
não atrapalhou em  nada e 
10 significa que a dor não 
deixou você fazer nada até 
o fim. 
 
(Não atrapalhou em nada) 
(Não deixou fazer nada até 
o fim) 
 
 

 
EGDC-Br  Retrotradução 1 

 
Retrotradução 2 Síntese das 

Retrotraduções 
Faça as perguntas a seguir  
sobre a região (ou regiões) 
com  dor, ou sobre a região 
mais incômoda, 
identificada pelas 
perguntas de  triagem.  
 
Nos seis meses que se 
passaram, em que lugar do 
corpo a  dor mais 
incomodou você ? 

Answer the following 
questions based on the 
region (or regions) where 
you feel pain, or the 
region which is the most 
uncomfortable, as 
identified by the triage 
questions (see the 
attached questions in 
order to identify where 
the pain is).   
 
In the last six months, 
where on your body has 
the pain been the most 
uncomfortable? 
 

Answer the following 
questions about the parts 
of your body/ region (or 
regions) affected by pain, 
or about the most 
uncomfortable 
region/part, identified by 
the multiple choice 
questions (see the 
attached questions to 
identify the area of pain) 
 
Over the past six months, 
the pain has been most 
uncomfortable in which 
part of the body? 
 

Answer the following 
questions based on the 
area(s) of your body where 
you feel pain, or the area 
which is the most 
uncomfortable, as identified 
by the triage questions 
(see the attached 
questions to identify where 
the pain is). 
 
In the last six months, 
where has the pain been 
most uncomfortable ?   



ANEXOS 
 
 

  
Eduardo  Sawaya Bote lho  Bracher  

 
 
 
 

154 

 
EGDC-Br  Retrotradução 1 

 
Retrotradução 2 Síntese das 

Retrotraduções 
1. Quantos dias nos seis 
meses que se passaram 
você sentiu dor no  [local] ? 
Lembre-se que seis meses 
têm 180 dias.  
 
Dias com dor 

1. How many days in the 
last six months have you 
felt pain in your [place] ? 
Remember, six months is 
180 days.  
 
Days that you felt pain 

1. How many days out of 
the last six months  have 
you felt pain in that 
region? Bearing in mind 
that six months has 180 
days. 
 
Days with pain 
 

How many days in the last 
six months have you felt 
pain in that area ? Bear in 
mind that there are 180 
days in six months.  
 
Number of days with pain  

Se a dor não esteve 
presente nos últimos seis 
meses, não responda as 
perguntas abaixo.  
 

If you haven't felt any 
pain during the last six 
months, do not answer 
the questions below.  
 

If there was no pain over 
the last six months do not 
answer the following 
questions. 
 

If you have not felt any pain 
during the last six months, 
do not answer the following 
questions. 

2. Imagine que 0 significa 
“nenhuma dor”, e 10 
significa “a pior dor 
possível”. Quanto está 
doendo o [local] agora ?  
 
(nenhuma dor) (a pior dor 
possível) 

2. With 0 being “no pain” 
and 10 being “the worst 
pain ever”,  how much is 
your [place] hurting now 
?  
(No pain) (the worst pain 
ever) 
 

2. With ‘0’ representing 
“no pain” and ‘10’ 
representing “the worst 
possible pain”: How much 
is the region hurting now? 
(No pain) (the worst 
possible pain) 
 

2. With 0 representing “no 
pain”, and 10 representing 
the “worst possible pain”, 
how much is that area 
hurting now ? 
(No pain)  
(The worst possible pain) 

3. Imagine que 0 significa 
“nenhuma dor”, e 10 
significa “a pior dor 
possível.  Nos três meses 
que se passaram, que nota 
você dá para a dor mais 
forte que  sentiu no [local]. 
 
(nenhuma dor) (a pior dor 
possível) 

3. With 0 being “no pain” 
and 10 being “the worst 
pain ever”,  in the last 
three months, how would 
you rate the worst pain 
that you have felt in your 
[place] ? 
(No pain) (the worst pain 
ever) 
 

3. With ‘0’ representing 
“no pain” and ‘10’ 
representing “the worst 
possible pain”: Over the 
last three months, what 
score would you give for 
the worst pain that you 
felt in the region? 
(No pain) (the worst 
possible pain) 
 

3. With 0 representing “no 
pain”, and 10 representing 
the “worst possible pain”, 
how would you rate the 
worst pain that you have 
felt in that area in the last 
three months.  
 
(No pain)  
(The worst possible pain) 

4. Imagine que 0 significa  
“nenhuma dor” e 10 
significa “a pior dor 
possível” . 
 
Nos três meses que se 
passaram, que nota você 
dá para a dor que 
costumava sentir na 
maioria dos dias ? 
 
(nenhuma dor) (a pior dor 
possível) 

4. With 0 being “no pain” 
and 10 being “the worst 
pain ever”,  in the last 
three months, how would 
you rate the average 
strength of the pain felt in 
your [place] during the 
majority of the days ? 
(No pain) (the worst pain 
ever) 
 

4. With ‘0’ representing 
“no pain” and ‘10’ 
representing “the worst 
possible pain”: Over the 
last three months, what 
score would you give for 
the pain in the region 
where you felt pain most 
days? 
(No pain) (the worst 
possible pain) 
 

4. With 0 representing “no 
pain”, and 10 representing 
the “worst possible pain”, 
how would you rate the 
average strength of the 
pain that you felt in that 
area in the last three 
months ? 
 
(No pain)  
(The worst possible pain) 

5. Nos três meses que se 
passaram,quantos dias 
você não pôde fazer suas 
atividades do dia-a-dia 
(trabalho, ir à escola, 
serviços domésticos), por 
causa da sua dor no [local] 
?  
 
Dias sem fazer atividades  
 

5. During the last three 
months, how many days 
have you been unable to 
perform day-to-day 
activities (work, go to 
school, do chores around 
the house), because of 
the pain in your [local] ?   
 
Days unable to perform 
activities  

5. Over the last three 
months, how many days 
were you unable to carry 
out your daily routine/ 
activities (e.g. work, go to 
school, housework) 
because of pain in the 
region? 
Days without activity 

5. During the last three 
months, how many days 
have you been unable to 
perform your daily routine 
(i.e. work, go to school, 
housework), because of 
the pain in that area ?  
 
Days unable to perform 
activities  
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Retrotradução 2 Síntese das 

Retrotraduções 
6. Nos três meses que se 
passaram, quanto sua dor 
no [local] atrapalhou suas 
atividades diárias (por 
exemplo vestir-se, tomar 
banho, comer, pegar 
condução) ?  Imagine que 
zero significa que  a dor 
não atrapalhou em  nada e 
10 significa que a dor não 
deixou você fazer nada até 
o fim. 
 
(Não atrapalhou em nada) 
(Não deixou fazer nada até 
o fim) 

6. In the last three 
months, how much has 
the pain in your [place] 
hindered your daily 
activities (getting 
dressed, taking a bath, 
eating, getting around, 
for example) ?  0 means 
that the pain was no 
hindrance whatsoever to 
you and 10 means that 
the pain left you unable 
to complete any 
activities. 
 
(No hindrance 
whatsoever)  
(unable to complete any 
activities at all) 

6. Over the las t three 
months, how much has 
the pain in the region 
disrupted your daily 
routine (i.e. getting 
dressed, taking a bath, 
catching the bus)? With 
‘0’ representing that “the 
pain did not disrupt me at 
all” and ‘10’ representing 
“the pain stopped me 
from doing anything”. 
 
(the pain did not disrupt 
me at all) 
(the pain stopped me 
from doing anything) 
 

6. During the last three 
months, how much has the 
pain in that area disrupted 
your daily routine (i.e. 
getting dressed, taking a 
bath, eating, catching the 
bus) ? With 0 representing 
that the pain was “no 
disruption whatsoever” and 
10 representing that the 
pain “prevented me from 
completing any activity”. 
 
(No disruption whatsoever) 
(Prevented me from 
completing any activity) 
 

7. Nos três meses que se 
passaram, quanto sua dor 
no [local] atrapalhou suas 
atividades de lazer com a 
família e amigos (ver 
televisão, passear, visitar 
amigos ) ? Imagine que 
zero significa que  a dor 
não atrapalhou em nada, e 
10 significa que a dor não 
deixou você participar de 
nenhuma atividade. 
 
(Não atrapalhou em nada) 
(Não deixou participar de 
nenhuma atividade) 

7. In the past three 
months, how much has 
the pain in your [local] 
gotten in the way of 
leisure activities with 
family and friends 
(watching television, 
going for walks, visiting 
friends) ? 0 means that 
the pain did not get in the 
way at all and 10 means 
that the pain left you 
unable to participate in 
any activities. 
(Did not get in the way at 
all)  
(Let me unable to 
participate in any 
activities at all) 

7. Over the last three 
months, how much has 
the pain in the region 
disrupted/ interfered with 
your leisure activities with 
family and friends (e.g. 
watching TV, going out, 
visiting friends)? Think of 
‘0’ as “the pain did not 
interfere at all” and ‘10’ as 
“the pain stopped me 
from doing any activity”. 
 
(the pain did not interfere 
at all) 
(the pain stopped me 
from doing any activity) 

7. During the last three 
months, how much has the 
pain in that area disrupted 
your leisure activities with 
family and friends (i.e. 
watching TV, going out, 
visiting friends) ? With 0 
representing that the pain 
was “no disruption 
whatsoever” and 10 
representing that the pain 
“prevented me from doing 
any activity”. 
 
(No disruption whatsoever) 
(Prevented me from doing 
any activity) 
 

8. Nos três meses que se 
passaram, quanto sua dor 
no [local] atrapalhou sua 
capacidade de trabalhar, 
incluindo serviços  
domésticos ?   Imagine que 
zero significa que  a dor 
não atrapalhou em  nada e 
10 significa que a dor não 
deixou você fazer nada até 
o fim. 
 
(Não atrapalhou em nada) 
(Não deixou fazer nada até 
o fim) 
 

8. In the last three 
months, how much has 
the pain in your [place] 
hindered your ability to 
work, including 
performing household 
chores ?   0 means that 
the pain was no 
hindrance whatsoever to 
you and 10 means that 
the pain left you unable 
to complete any 
activities. 
(No hindrance 
whatsoever)  
(unable to complete any 
activities at all) 

8. Over the last three 
months, how much has 
the pain in the region 
affected your ability to 
work, including 
housework? Think of ‘0’ 
as “the pain did not 
interfere at all” and ‘10’ as 
“the pain stopped me 
from doing any activities” 
 
(the pain did not interfere 
at all) 
(the pain stopped me 
from doing any activities) 

8. During the last three 
months, how much has the 
pain in that area disrupted 
your ability to work, 
including housework ? With 
0 representing that the pain 
was “no disruption 
whatsoever” and 10 
representing that the pain 
“prevented me from 
completing any activity”. 
 
(No disruption whatsoever) 
(Prevented me from 
completing any activity) 
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Escala Graduada de Dor Crônica – Brasil (EGDC-Br)  / Síntese das Retrotraduções (SRT) /  

Graded Chronic Pain Scale (GCPS) 

EGDC-
Br 

Faça as perguntas a seguir sobre a região (ou regiões) com  dor, ou sobre a região mais 
incômoda, identificada pelas perguntas de  triagem (ver questões para identificar o local 
de dor, em anexo).  
 

SRT 

Answer the following questions based on the area(s) of your body where you feel pain, or 
the area which is the most uncomfortable, as identified by the triage questions (see the 
attached questions to identify where the pain is). 
 

GCPS 
Ask the following questions about the anatomically defined pain site (or sites) of interest, or 
the most bothersome site of pain identified by filter questions (see Table 4) 
 

EGDC-
Br 

Nos seis meses que se passaram, em que lugar do corpo a  dor mais incomodou você ?  
 

SRT In the last six months, where has the pain been most uncomfortable ?   
 

GCPS Not in the original version 
 

1 

EGDC-
Br 

Quantos dias nos seis meses que se passaram você sentiu dor no  [local] ? Lembre-se 
que seis meses têm 180 dias.  
 
dias com dor 
 

SRT 

How many days in the last six months have you felt pain in that area ? Bear in mind that 
there are 180 days in six months.  
 
Number of days with pain  
 

GCPS 

On how many days in the last six months have you had [ANATOMICAL SITE]  pain?  
 
Pain Days 
 

EGDC-
Br 

Se a dor não esteve presente nos últimos seis meses, não responda as perguntas abaixo. 
 

SRT 
If you have not felt any pain during the last six months, do not answer the following 
questions.  
 

GCPS 
IF PAIN NOT PRESENT IN THE PRIOR SIX MONTHS, SKIP THE REMAINING 
QUESTIONS 
 

2 

EGDC-
Br 

Imagine que 0 significa “nenhuma dor”, e 10 significa “a pior dor possível”. Quanto está 
doendo o [local] agora ?  
 
Nenhuma Dor / A pior dor possível 
 

SRT 

With 0 representing “no pain”, and 10 representing the “worst possible pain”, how much is 
that area hurting now ?  
 
No pain / The worst possible pain 
 

GCPS 

How would you rate your [ANATOMICAL SITE] pain on a 0 to 10 scale at the present time, 
that is right now, where 0 is "no pain" and 10 is "pain as bad as could be"?   
 
No pain / Pain as bad as could be  
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3 

EGDC-
Br 

Imagine que 0 significa “nenhuma dor”, e 10 significa “a pior dor possível”. Nos três meses 
que se passaram, que nota você dá para a dor mais forte que  sentiu no [local] ? 
 
Nenhuma Dor / A pior dor possível 
 

SRT 

With 0 representing “no pain”, and 10 representing the “worst possible pain”, how would 
you rate the worst pain that you have felt in that area in the last three months.  
 
No pain / The worst possible pain 
 

GCPS 

In the past six months (or three months), how intense was your worst pain rated on a 0 to 
10 scale where 0 is "no pain" and 10 is "pain as bad as could be"?  
 
No pain / Pain as bad as could be  
 

4 

EGDC-
Br 

Imagine que 0 significa  “nenhuma dor” e 10 significa “a pior dor possível” . Nos três meses 
que se passaram, que nota você dá para a dor no [local] que costumava sentir na maioria 
dos dias ? 
 
Nenhuma Dor / A pior dor possível 
 
 

SRT 

With 0 representing “no pain”, and 10 representing the “worst possible pain”, how would 
you rate the average strength of the pain that you felt in that area in the last three months ? 
 
No pain / The worst possible pain 
 

GCPS 

In the past six months (or three months), on the average, how intense was your pain rated 
on a 0 to 10 scale where 0 is "no pain" and 10 is "pain as bad as could be"?  [That is, your 
usual pain at times you were experiencing pain] 
 
No pain / Pain as bad as could be  
 

5 

EGDC-
Br 

Nos três meses que se passaram,quantos dias você não pôde fazer suas atividades do 
dia-a-dia (trabalho, ir à escola, serviços domésticos), por causa da sua dor no [local] ?  
 
Dias sem fazer atividades  
 

SRT 

During the last three months, how many days have you been unable to perform your daily 
routine (i.e. work, go to school, housework), because of the pain in that area ?  
 
Days unable to perform activities  
 

GCPS 

About how many days in the last six months (or three months) have you been kept from 
your usual activities (work, school or housework) because of [ANATOMICAL SITE]  pain?  
 
Disability days 
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6 

EGDC-
Br 

Nos três meses que se passaram, quanto sua dor no [local] atrapalhou suas atividades 
diárias (por exemplo vestir-se, tomar banho, comer, pegar condução) ?  Imagine que zero 
significa que a dor não atrapalhou em nada e 10 significa que a dor não deixou você fazer 
nada até o fim. 
 
Não atrapalhou em nada / não deixou fazer nada até o fim  
 

SRT 

During the last three months, how much has the pain in that area disrupted your daily 
routine (i.e. getting dressed, taking a bath, eating, catching the bus) ? With 0 representing 
that the pain was “no disruption whatsoever” and 10 representing that the pain “prevented 
me from completing any activity”. 
 
No disruption whatsoever / Prevented me from completing any activity 
 

GCPS 

In the past six months (or three months), how much has [ANATOMICAL SITE] pain 
interfered with your daily activities rated on a 0 to 10 scale where 0 is "no interference" and 
10 is "unable to carry on any activities"? 
 
No interference / unable to carry on any activities 
 

7 

EGDC-
Br 

Nos três meses que se passaram, quanto sua dor no [local] atrapalhou suas atividades de 
lazer com a família e amigos (ver televisão, passear, visitar amigos ) ? Imagine que zero 
significa que a dor não atrapalhou em nada, e 10 significa que a dor não deixou você 
participar de nenhuma atividade. 
 
Não atrapalhou em nada / não deixou participar de nenhuma atividade 
 

SRT 

During the last three months, how much has the pain in that area disrupted your leisure 
activities with family and friends (i.e. watching TV, going out, visiting friends) ? With 0 
representing that the pain was “no disruption whatsoever” and 10 representing that the 
pain “prevented me from doing any activity”. 
 
No disruption whatsoever / Prevented me from doing any activity 
 

GCPS 

In the past six months (or three months), how much has [ANATOMICAL SITE] pain 
interfered with your ability to take part in recreational, social and family activities where  0 is 
"no interference" and 10 is "unable to carry on any activities"? 
No interference / unable to carry on any activities 
 

8 

EGDC-
Br 

Nos três meses que se passaram, quanto sua dor no [local] atrapalhou sua capacidade de 
trabalhar, incluindo serviços  domésticos ?   Imagine que zero significa que  a dor não 
atrapalhou em  nada e 10 significa que a dor não deixou você fazer nada até o fim. 
 
Não atrapalhou em nada / não deixou fazer nada até o fim  
 

SRT 

During the last jhhjthree months, how much has the pain in that area disrupted your ability 
to work, including housework ? With 0 representing that the pain was “no disruption 
whatsoever” and 10 representing that the pain “prevented me from completing any activity”. 
 
No disruption whatsoever / Prevented me from completing any activity 
 

GCPS 

In the past six months (or three months), how much has [ANATOMICAL SITE] pain 
interfered with your ability to work (including housework) where  0 is "no interference" and 
10 is "unable to carry on any activities"? 
 
No interference / unable to carry on any activities  

 



ANEXOS 
 
 

  
Eduardo  Sawaya Bote lho  Bracher  

 
 
 
 

159 

 

Anexo F 
 

Termo de consentimento livre e esclarecido 
 

 
PARTICIPANTE NO. ............NOME.:....................................................................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ..........................................ENDEREÇO: Rua ............................. 

...........................................................................................................................................No................... 

APTO:.................BAIRRO: Vila Industrial............................................Cód. Família: ............................... 

CIDADE: São Paulo.................................................................................................................................. 

CEP:.........................................TELEFONE:............................................................................................. 
_________________________________________________________________________________ 
 
Prezado Senhor (a) 

Esta pesquisa tem o objetivo de produzir um questionário para medir o grau de dor das pessoas. Este 
questionário foi criado inicialmente nos Estados Unidos. Para que possamos utilizá-lo no Brasil, é 
necessário traduzi-lo e verificar se ele funciona bem  na nossa população. Assim, estamos aplicando o 
questionário em pessoas que tem dor há mais de seis meses, para verificar se o questionário está bem 
adaptado ao Brasil. .  

Este questionário nos ajudará a entender melhor a dor que as pessoas apresentam e poderá auxiliar, no 
futuro, a decidir como melhor tratar as pessoas com dor.  

Esta pesquisa não apresenta nenhum risco para os participantes. Sua participação ocorrerá da seguinte 
forma: primeiramente, faremos algumas perguntas a você sobre sua dor. Então, pediremos que responda 
a alguns questionários sobre a sua dor. Possivelmente repetiremos a aplicação dos questionários uma 
semana depois da entrevista de hoje.  

Sua participação se resume a estas entrevistas. Você tem toda a liberdade para fazer as perguntas que 
achar necessário e para recusar-se a participar da pesquisa a qualquer momento, sem que isto traga 
qualquer prejuízo ao tratamento que está sendo realizado neste serviço.  

Os dados que você fornecer serão mantidos em sigilo, sendo utilizados apenas para fins de pesquisa, e 
sua identidade não será revelada.  

Qualquer questão, dúvida, esclarecimento ou reclamação sobre os aspectos éticos desta pesquisa, por 
favor entre em contato com: Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal da Saúde de São 
Paulo. Rua General Jardim no 36 – 2º andar – tel. 3218 4043; email: smscep@prefeitura.sp.gov.br . 

 

Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me foi 
explicado, consinto em participar do presente Protocolo de Pesquisa  

 

São Paulo,_________de________________________. 

 

 

_____________________________________                  __________________________________ 
assinatura do sujeito da pesquisa     assinatura do pesquisador e nome legível 
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Anexo G 
 

Ficha para verificação de compreensão da escala graduada de dor 
crônica 
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Anexo H 
 

Escala graduada de dor crônica Brasil (EGDC-Br) 
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Anexo I 
 

Questionários – fase de validação 
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Anexo J 

 
Dados Complementares 

 

Número total de participantes que responderam a cada um dos dados coletados na fase de validação 

 

 n  % 

Entrevista inicial 283 100 

Idade 283 100 

Sexo 283 100 

Vínculo empregatício 283 100 

Utilização de medicamentos nos 30 dias que antecederam à entrevista 281 99,3 

Consultas médicas e a outros profissionais na área da saúde para 
tratamento de dor nos seis meses que antecederam à entrevista 

281 99,3 

Indicação da região dolorosa cuja dor foi a mais incômoda nos últimos seis 
meses 

283 100 

Capacidade de auto-avaliação de leitura 282 99,6 

Escala graduada de dor crônica Brasil (EGDC-Br) - primeira aplicação 283 100 

SF-36 Br 283 100 

 Capacidade funcional  282 99,7 

 Aspectos físicos  282 99,7 

 Dor  281 99,6 

 Estado geral da saúde  282 99,7 

 Aspectos sociais  281 99,6 

 Saúde mental 281 99,6 

 Aspecto emocional  282 99,7 

 Vitalidade 281 99,6 

Questionário de incapacidade Brasil Roland-Morris (QRM-Br) 131 46,3 

Questionário Índice de disfunção relacionada ao pescoço – Brasil (IDP-Br) 43 15,2 

Critério de classificação econômica - Brasil 275 97,2 

EGDC-Br - segunda aplicação 131 46,3 

Tempo de preenchimento da EGDC-Br 274 96.8 

Tempo de preenchimento do SF-36 Br v2.0  282 99,7 

Tempo de preenchimento do QRM-Br 127 44,9 

Tempo de preenchimento do IDP-Br 41 95,3 

Grau de facilidade para completar a EGDC-Br, primeira aplicação 282 99,7 

Grau de facilidade para completar o SF-36 Br v2.0  270 95,4 

Grau de facilidade para completar o QRM-Br 130 45,9 

Grau de facilidade para completar o IDP-Br 43 100 
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Análise fatorial complementar 

 
Analise fatoria l dos itens 2 a 8, com 3 fatores. 

 
 

1. Análise de componentes principais 
 

Prior Communality Estimates: ONE 
 
Eigenvalues of the Correlation Matrix:Total = 7  Average = 1 
 
                             1                2              3               4 
Eigenvalue        3.3741       1.0177     0.8951      0.6594 
Difference         2.3564       0.1226     0.2358      0.2259 
Proportion         0.4820       0.1454     0.1279      0.0942 
Cumulative        0.4820       0.6274     0.7553      0.8495 
 
                             5               6               7 
Eigenvalue        0.4335      0.3478      0.2725 
Difference         0.0857      0.0753 
Proportion         0.0619      0.0497      0.0389 
Cumulative        0.9114      0.9611      1.0000 
 

2. Rotação orthogonal varimax 
 

Orthogonal Transformation Matrix 
 

1 2 3 
                         1     0.59045    0.75341   0.28938 
                         2     0.80337   -0.51433  -0.30011 
                         3     0.07727   -0.40967   0.90895 
 

Rotated Factor Pattern 
 
                                         FACTOR1   FACTOR2    FACTOR3 
                     _EGDCT2_   0.61434     0.10611      0.46379 
                     _EGDCT3_   0.79028     0.33938     -0.04247 
                     _EGDCT4_   0.83060     0.19735      0.03810 
                     _EGDCT5_   0.02854     0.19989      0.91791 
                     _EGDCT6_   0.16952     0.84974      0.14318 
                     _EGDCT7_   0.22596     0.83876      0.14113 
                     _EGDCT8_   0.25692     0.83892      0.11151 
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Analise fatorial dos itens 1 a 8, com 2 fatores.  
 
 

Análise de components principais 
 

Prior Communality Estimates: ONE 
 
Eigenvalues of the Correlation Matrix:  Total = 8  Average = 1 
 
                            1               2               3               4 
Eigenvalue       3.4830      1.1808      0.9367      0.7533 
Difference        2.3022      0.2440      0.1835      0.1482 
Proportion        0.4354      0.1476      0.1171      0.0942 
Cumulative      0.4354       0.5830      0.7001      0.7942 
 
                              5                 6               7               8 
Eigenvalue         0.6051        0.4312      0.3475      0.2624 
Difference          0.1738        0.0837      0.0852 
Proportion          0.0756        0.0539      0.0434      0.0328 
Cumulative         0.8699        0.9238      0.9672      1.0000 
 
 
 
Rotação orthogonal varimax 
 

Orthogonal Transformation Matrix 
 
                                         1       2        
                              2      0.58070   0.81412 
                              1      0.81412  -0.58070 
 

Rotated Factor Pattern 
 
                                         FACTOR1   FACTOR2 
                           _EGDCT1_   0.76202   -0.07828 
                           _EGDCT2_   0.68074    0.24899 
                           _EGDCT3_   0.63073    0.42964 
                           _EGDCT4_   0.63514    0.34824 
                           _EGDCT5_   0.15594    0.41604 
                           _EGDCT6_   0.10941    0.85856 
                           _EGDCT7_   0.18693    0.84206 
                           _EGDCT8_   0.20146    0.84461 
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 Valores de tendência central do questionário SF-36 Br para cada grau de dor 
 

 Grau de Dor 

I (n=54) II (n=129) III (n=70) IV (n=30) Dimensões 
do SF-36 Média DP Mediana Média DP Mediana Média DP Mediana Média DP Mediana 

Capacidade 
Funcional 69,72 22.9 75,00 55,78 24.0 55,00 45,07 21.4 40,00 32,59 26.0 25,00 

Aspectos 
Físicos 78,82 23.1 87,50 69,28 23.0 68,75 46,83 24.5 43,75 30,42 28.0 25,00 

Dor física 57,77 13.4 61,00 46,50 24.8 51,00 33,53 17.1 31,50 20,30 12.5 22,00 

Estado Geral 
da Saúde 65,93 18.4 67,00 64,36 19.1 67,00 53,46 22.9 52,00 40,40 19.9 42,50 

Vitalidade 61,34 21.3 56,25 50,94 24.0 56,25 38,93 20.9 40,63 32,92 23.1 31,25 

Aspecto 
Social 73,84 25.0 75,00 68,55 25.7 75,00 52,90 26.7 50,00 34,17 23.7 25,00 

Aspecto 
Emocional 80,40 22.8 83,33 72,22 25.5 75,00 53,99 30.6 50,00 46,94 31.8 50,00 

Saúde 
Mental 61,57 23.0 62,50 56,02 22.5 55,00 44,43 22.1 40,00 41,50 24.0 40,00 
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