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Introdução: Indivíduos vítimas de traumatismo cranioencefálico (TCE) 

frequentemente apresentam sintomas pós-concussionais, que são manifestações 

somáticas, cognitivas, sensório-perceptivas, emocionais ou comportamentais. A 

síndrome pós-concussional (SPC) é caracterizada pela presença de três ou mais 

sintomas pós-concussionais, por período mínimo de três meses ou mais. Cerca de 

30% dos pacientes que apresentam TCE leve e moderado desenvolvem a SPC. No 

Brasil, não existem instrumentos disponíveis para avaliar os sintomas pós-

concussionais e diagnosticar a SPC. Objetivos: Este estudo teve como objetivo 

disponibilizar uma versão do Rivermead Post Concussion Symptoms Questionnaire 

e do Neurobehavioral Symptom Inventory para a cultura brasileira e avaliar suas 

propriedades psicométricas quando aplicados em pacientes que tiveram  TCE leve 

ou moderado. Método: O processo de adaptação transcultural foi realizado de 

acordo com as etapas propostas na literatura: tradução, síntese das traduções, 

retrotradução, comitê de especialistas e pré-teste. As análises psicométricas 

compreenderam a avaliação da confiabilidade e validade. Uma amostra de 276 

indivíduos de 19 a 87 anos, de ambos os sexos, que tiveram TCE leve ou moderado, 

respondeu os seguintes instrumentos: caracterização sociodemográfica e clínica, as 

versões brasileiras do Rivermead Post Concussion Symptoms Questionnaire (RPQ-

Br) e do Neurobehavioral Symptom Inventory (NSI-Br), o Inventário de Depressão de 

Beck I (BDI I) e o questionário de qualidade de vida WHOQOL-bref. A confiabilidade 

foi verificada por meio da consistência interna, utilizando-se o alfa de Cronbach. A 

validade de conteúdo foi avaliada pelo grau de concordância nos comitês de 

especialistas, utilizando-se o Índice de validade de conteúdo e o Coeficiente de 

validade de conteúdo. Foi verificado a validade convergente por meio da análise de 

correlação dos escores dos instrumentos validados com o escore do BDI I e o 

WHOQOL-bref. A validade de constructo foi verificada por meio da realização da 

análise fatorial exploratória e semi-confirmatória. Resultados: As versões adaptadas 

apresentaram evidências de equivalências semântico-idiomáticas, culturais e 

conceituais, com elevada aceitabilidade. Os achados evidenciaram um coeficiente 
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de alfa de Cronbach de 0,918 para o RPQ-Br e de 0,966 para o NSI-Br. Foram 

constatadas correlações significativas de moderada a muito forte entre os escores 

dos instrumentos adaptados na avaliação de sintomas depressivos e qualidade de 

vida. A análise fatorial exploratória demonstrou que a estrutura de fatores é 

diferentes do que foi encontrado nos instrumentos originais. Os instrumentos RPQ-

Br e NSI-Br apresentaram estruturas compostas por dois e três fatores 

respectivamente, com saturações significativas (>0,40) e explicando 

respectivamente 56,5% e 65,3% da variância total do constructo. Os resultados 

relativos ao ajuste do modelo foram, de forma geral, satisfatórios (RPQ-Br: 

Goodness of Fit Index(GFI)=0,968, Adjusted for degree of Freedom(AGFI)=0,957, 

Root mean square error of aproximation(RMSEA)<0,05, Bentler’s Comparative Fit 

Index(CFI)=0,974; NSI-Br: GFI=0,992, AFGI=0,989, RMSEA<0,05, CFI=1,016). 

Conclusão: As versões brasileiras do Questionário Rivermead de sintomas pós-

concussionais e o Inventário de sintomas neuropsiquiátricos foram adaptados 

transculturalmente para o português brasileiro, apresentando medidas psicométricas 

confiáveis e válidas. 

Descritores: estudos de validação; análise fatorial; inquéritos e questionários; 

psicometria; traduções; comparação transcultural; reprodutibilidade dos testes; 

qualidade de vida. 
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Nagumo MM. Cross-cultural adaptation and psychometrics properties of the Brazilian 
version of the Rivermead Post Concussion Symptoms Questionnaire and 
Neurobehavioral Symptom Inventory [dissertation]. São Paulo: “Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo”; 2018. 

 

Introduction: After a traumatic brain injury (TBI) post-concussion symptoms 

(somatic, cognitives, emotional or behavioral) are commonly reported by patients. 

Post-Concussion Syndrome (PCS) is the term to describe the presence of three or 

more post-concussion symptoms for periods of minimum three months. Around 30% 

of patients with mild and moderate TBI have persistent symptoms. Currently, there is 

no instrument that has been created, adapted or validated for the Brazilian context 

that evaluates post-concussion symptoms. Objective: This study aimed to tcross 

culturally, and assess the psychometrics properties of the Brazilian versions of 

Rivermead Post Concussion Symptoms Questionnaire and Neurobehavioral 

Symptom Inventory in patients post mild and moderate TBI. Method: The cross-

cultural adaptation consisted of the following steps: translation, synthesis of 

translations, back translation, expert committee, pre-test. The analysis of 

psychometric properties were reliability and validity. A sample of 276 patients, 

between 19 to 87 years, from both sexes, who suffered mild or moderate TBI, 

answered the following instruments: sociodemographic and clinical instrument, the 

Brazilian version of the Rivermead Post Concussion Symptoms Questionnaire (RPQ-

Br) and the Neurobehavioral Symptom Inventory (NSI-Br), Beck Depression 

Inventory (BDI I) and the World Health Organization’s quality of life questionnaire 

WHOQOL-bref. The reliability was verified through internal consistency, using the 

Cronbach's alpha. The content validity was evaluated by the degree of agreement of 

the expert committee using the Content Validity Index, and the Content Validity 

Coefficient. The convergent validity was verified using the analysis of scores of the 

translated instruments with BDI I and WHOQOL-bref score. The construct validity 

was verified using the exploratory factor analysis and semi-confirmatory factor 

analysis. Results: The brazilian versions presented evidences of semantic-idiomatic, 

cultural and conceptual equivalences, with high acceptability. The results showed a 

Cronbach’s alpha coefficient of 0.918 (RPQ-Br) and 0.966 (NSI-Br). There were a 

significant moderate to very strong correlations between the scores of the adapted 

instruments with the evaluation of depressive symptoms and quality of life. The factor 
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analysis showed structure of factors different from the original instruments versions. 

The RPQ-Br and NSI-Br instruments had structures composed of two and three 

factors, respectively, with significant saturations (> 0.40) and explaining respectively 

56.5% and 65.3% of the total construct variance. The results regarding the fit of the 

model were generally satisfactory (RPQ-Br: Goodness of Fit Index(GFI)=0.968, 

Adjusted for degree of Freedom(AGFI)=0.957, Root mean square error of 

aproximation(RMSEA)<0,05, Bentler’s Comparative Fit Index(CFI)=0.974; NSI-Br: 

GFI=0.992, AFGI=0.989, RMSEA<0.05, CFI=1.016). Conclusion: The cross-cultural 

adaptation was successfully performed and the Brazilian versions of the Rivermead 

Post Concussion Symptoms Questionnaire and the Neurobehavioral Symptom 

Inventory presented reliable and valid psychometric measures for use in the Brazilian 

culture. 

Descriptors: validation studies; factor analysis, statistical; surveys and 

questionnaires; psychometrics; translations; cross-cultural comparison; 

reproducibility of results; quality of life. 
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O traumatismo cranioencefálico (TCE) pode ser definido como qualquer lesão 

decorrente de um trauma externo que tenha como consequências alterações 

anatômicas do crânio, como as fraturas ou laceração do couro cabeludo, bem como 

o comprometimento funcional das meninges, encéfalo ou seus vasos. As alterações 

cerebrais podem resultar em déficits momentâneos ou permanentes, de natureza 

cognitiva ou funcional1.  

Atualmente, a Organização Mundial de Saúde (OMS) reconhece que os 

acidentes de trânsito e a violência estão entre as principais causas de morte na 

população mundial2. Dentre as causas externas, o TCE é considerado um problema 

de saúde pública por atingir, principalmente, indivíduos jovens em fase produtiva3, 

além de apresentar alta mortalidade, morbidade, custos, anos potenciais de vida 

perdidos e impacto para o indivíduo, sua família e sociedade4,5.  

O TCE possui diferentes tipos de gravidade e pode ser classificado como 

leve, moderado e grave, sendo o leve, o mais comum. O TCE leve é considerado 

como uma “epidemia silenciosa”, pois os déficits pós-trauma não são notados de 

imediato. Embora alguns indivíduos não apresentam nenhum sintoma após o 

trauma, aproximadamente 50% deles irá vivenciar uma variedade de sintomas pós-

concussionais6.  

A síndrome pós-concussional (SPC) é o termo utilizado para descrever um 

conjunto de sintomas (físicos, cognitivos ou emocionais) e é definida como uma 

“condição temporária de alteração do estado mental como resultado de um 

traumatismo na cabeça”7. Os sintomas mais comuns incluem mas não se limitam a: 

dores de cabeça, tontura, fadiga, irritabilidade, redução da concentração, alteração 

no sono, problemas de memória, sensibilidade à luz ou ao barulho, visão dupla ou 

turva, frustração, agitação, ansiedade e depressão. Embora não exista uma 

definição universalmente aceita da SPC, a literatura a define segundo a existência 

de pelo menos três sintomas, com duração mínima de três meses8. 

Na atual era de assistência médica centrada no paciente, com ênfase na 

tomada de decisão compartilhada, a ideia de que a "voz do paciente" deve ser 

ouvida e considerada rotineiramente ao conduzir pesquisas sobre novas terapias 
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pode parecer óbvio. No entanto, nas últimas décadas, um dos maiores avanços na 

pesquisa científica na área da saúde refere-se ao reconhecimento da importância do 

ponto de vista do paciente em relação à sua doença, bem como a monitoração da 

qualidade dos cuidados e terapias empregadas. Essa "nova" forma de avaliar 

desfechos já tem sido utilizada na literatura internacional há alguns anos com o 

nome de "Outcomes Research" e, mais recentemente, agências regulatórias 

internacionais e a comunidade científica definiram a obrigatoriedade de desfechos 

reportados pelos pacientes (Patient Reported Outcomes - PRO) em estudos que 

serão utilizados para sustentar a incorporação de novas terapias e/ou tecnologias 

para a saúde9. 

Diversas áreas da assistência à saúde têm se confrontado com a 

necessidade de avaliar os desfechos reportados pelos pacientes como uma medida 

de resultado dos diferentes tratamentos, ao lado de parâmetros tradicionalmente 

utilizados como o controle dos sintomas, a taxa de mortalidade e o aumento da 

expectativa de vida. Especialmente, em cenários nos quais os recursos são 

escassos, essas informações podem subsidiar o processo de decisão no que se 

refere a implementação de novas terapias. Dentre os desfechos reportados pelos 

pacientes, a qualidade de vida, a satisfação com os cuidados recebidos e a 

capacidade funcional têm sido as medidas mais comumente utilizadas no cenário 

internacional10. 

Até o presente momento, não existe no Brasil instrumentos para avaliar os 

sintomas pós-concussionais pós-TCE. Considerando a magnitude do problema no 

mundo e no Brasil, este estudo se propõe a disponibilizar dois instrumentos para 

serem utilizados na população brasileira. 

A escolha pelo Rivermead Post Concussion Symptoms Questionnaire (RPQ)11 

e o Neurobehavioral Symptom Inventory (NSI)12 deve-se ao fato dos instrumentos 

fazerem parte das recomendações do National Institute of Neurological Disorders 

and Stroke (NINDS), no que se refere à padronização de variáveis e terminologia 

para pesquisas científicas em neurologia. Esse projeto de padronização de variáveis 

define um conjunto mínimo de dados, conhecido pelo termo “common data 

elements” (tradução livre, elementos de dados comuns), que visa favorecer a coleta 
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sistematizada e padronizada de dados e recebe apoio do Instituto Nacional de 

Saúde (NIH, EUA) que é o principal financiador de estudos clínicos em 

neurociências dos Estados Unidos. 

Como os instrumentos foram criados originalmente na língua inglesa, sua 

utilização no Brasil requer uma adoção de procedimentos metodológicos que 

permitam a adaptação transcultural – processo sistematizado, que envolve etapas 

elaboradas, e não somente a simples tradução livre das palavras. O uso de 

questionários padronizados e específicos para uma população é fundamental para 

nortear as ações individualizadas de tratamento e mensurar resultados. 

A escolha também se justifica pelo fato dos instrumentos serem de fácil 

aplicação e compreensão, por não demandarem muito tempo para serem aplicados 

ou respondidos. Ao disponibilizá-los para uso, espera-se poder auxiliar equipes 

médicas e de saúde que lidam com esses pacientes no seu dia a dia, a 

posteriormente subsidiar estratégias que possibilitem o rápido reconhecimento dos 

sintomas, facilitar o diagnóstico da síndrome pós-concussional e direcionar o 

tratamento multiprofissional, fornecendo uma melhor assistência de saúde ao 

paciente e à sua família. E claro, que a “voz do paciente” possa ser ouvida, 

transformando relatos subjetivos em informações que representem melhor o 

fenômeno e que possam ser analisadas de forma apropriada. 

Portanto, no presente trabalho, faremos um estudo psicométrico para realizar 

a adaptação transcultural e validação dos instrumentos Rivermead Post Concussion 

Symptoms Questionnaire e Neurobehavioral Symptom Inventory. 
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2.1  Objetivo geral 

 

Realizar a adaptação transcultural dos instrumentos Rivermead Post 

Concussion Symptoms Questionnaire e Neurobehavioral Symptom Inventory para a 

língua portuguesa falada no Brasil. 

 

2.2  Objetivos específicos 

 

• Avaliar a confiabilidade das versões adaptadas dos instrumentos Rivermead 

Post Concussion Symptoms Questionnaire e Neurobehavioral Symptom 

Inventory segundo o critério de consistência interna; 

 

• Avaliar a validade de constructo das versões adaptadas dos instrumentos 

Rivermead Post Concussion Symptoms Questionnaire e Neurobehavioral 

Symptom Inventory de acordo com critérios de dimensionalidade (análise 

fatorial exploratória e semi-confirmatória); 

 

• Avaliar a validade convergente das versões adaptadas dos instrumentos 

Rivermead Post Concussion Symptoms Questionnaire e Neurobehavioral 

Symptom Inventory com medidas de qualidade de vida e sintomas de 

depressão. 
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 O presente estudo apresenta as seguintes hipóteses: 

 

 
1) As versões adaptadas dos instrumentos Rivermead Post Concussion 

Symptoms Questionnaire e Neurobehavioral Symptom Inventory são 

compostas por itens que se organizam de acordo com as dimensões 

propostas pelos instrumentos originais. 

 

 

2) As versões adaptadas dos instrumentos Rivermead Post Concussion 

Symptoms Questionnaire e Neurobehavioral Symptom Inventory 

apresentarão evidências adequadas de validade e confiabilidade. 

 

3) Os escores das versões adaptadas apresentam correlações negativas 

significativas com as medidas de qualidade de vida e correlações 

positivas significativas com os sintomas depressivos. 
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4.1 Traumatismo cranioencefálico 

Epidemiologia do TCE 

O Centers for Disease Control and Prevention (CDC, EUA) estima que 

aproximadamente 1,7 milhões de americanos têm TCE anualmente13. A prevalência 

de déficits após a alta hospitalar é estimada em 3,2 milhões de moradores civis 

americanos e que 43% da população dos EUA tenha déficits residuais após um ano 

do evento traumático que provocou o TCE14.  

Estudos europeus reportam uma incidência anual de 250-500/100.000 casos 

de TCE, sendo que 90% são considerados TCE leves3. A incidência de TCE varia 

consideravelmente de acordo com sua definição, encontrando-se estudos que 

reportam taxas de 100 e 3.000/100.000/ano. Na Suécia, a incidência média de TCE 

leve tem sido descrita em 175/100.000/ano15,16. 

No Brasil, em 2016, foram registrados 155.861 óbitos por causas externas17. 

Deste total, a região Sudeste registou 54.554 óbitos, e somente no Estado de São 

Paulo, mais de 22.500 indivíduos vieram a óbito em decorrência de lesões por 

causas externas, que incluem acidentes de transporte, agressões, quedas e 

ferimentos por arma de fogo, entre outros18. Dados do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP) confirmam que a 

incidência é maior para o sexo masculino, em proporção superior a 2:1, e mais da 

metade dos pacientes tem entre 15 e 24 anos de idade19. 

A maioria dos TCE é classificada como leve, e cerca de 10 a 20% é 

classificada como moderado ou grave20–22 . Apesar de classificada como leve, mais 

de 80% dos pacientes irão apresentar queixas/sintomas pós-concussionais na 

primeira semana após a lesão. Os sintomas geralmente são limitantes e, embora 

ainda presentes em 30% dos pacientes 1 mês após a lesão, comumente 

desaparecem após 6 meses23–26. 
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Classificação do TCE 

Fisiopatologicamente, as lesões cerebrais podem ser classificadas em 

primárias ou secundárias. O TCE ainda pode ser classificado quanto ao seu 

mecanismo (fechado ou penetrante), morfologia (lesões extracranianas, fraturas, 

focais ou difusas) e gravidade clínica (leve, moderado ou grave)27. 

As lesões primárias são aquelas que ocorrem no momento do trauma e são 

resultantes das lesões mecânicas provocadas diretamente no parênquima 

encefálico. As lesões secundárias decorrem da resposta fisiológica sistêmica do 

trauma inicial. Os principais fatores de lesões secundárias são: hipoxemia, 

hipotensão arterial, hipoglicemia, hiper ou hipocapnia, distúrbios hidroeletrolíticos, 

hipertensão intracraniana e crises convulsivas27. 

Quanto ao mecanismo, o TCE pode ser classificado em fechado (contuso) ou 

penetrante. As lesões fechadas são comumente causadas por quedas, 

atropelamentos, agressões e acidentes de transporte. As lesões penetrantes 

ocorrem quando há lesão da dura-máter e são provocadas principalmente por 

ferimentos de arma de fogo ou arma branca.  

Quanto à morfologia, o TCE pode ser dividido em lesões extracraniana, 

fraturas e lesões intracranianas (focais ou difusas). Exemplos de lesões 

extracranianas são as lacerações no couro cabeludo e os hematomas subgaleais. 

As fraturas de crânio ocorrem em decorrência do contato da cabeça contra 

estruturas rígidas e podem ser classificadas em fraturas lineares ou associadas a 

afundamentos27. As lesões intracranianas podem ser classificadas em focais ou 

difusas. De modo geral, as lesões focais compreendem os hematomas, intra ou 

extracerebrais, como o hematoma epidural, hematoma subdural agudo ou a 

contusão cerebral. Já as lesões difusas acometem o cérebro como um todo, 

geralmente decorrente da energia cinética de rotação ou aceleração e 

desaceleração do encéfalo dentro da caixa craniana27. São exemplos de lesões 

difusas, a concussão cerebral e a lesão axonial difusa. 

A classificação do TCE em sua gravidade é usualmente baseada na 

pontuação obtida pela Escala de Coma de Glasgow (ECGl). A ECGl foi desenvolvida 



Revisão da Literatura 

 

34 

 

em 1974 por Teasdale e Jennett28, na Universidade de Glasgow (Escócia) e é 

mundialmente utilizada no atendimento inicial de vítimas de trauma. É utilizada para 

identificar disfunções neurológicas e acompanhar a evolução do nível de 

consciência. Por meio da ECGl são avaliados a abertura ocular, a resposta verbal e 

a resposta motora (Quadro 1).  

Quadro 1. Escala de Coma de Glasgow 

(Fonte: Adaptada de Teasdale & Jennett, 1974.) 

 

Avalia-se a resposta à comandos de abertura ocular, onde a pontuação pode 

variar de um (se o indivíduo não responder) a quatro (se a abertura ocular ocorrer de 

forma espontânea). No caso da resposta verbal, os valores começam em um 

(quando não há qualquer resposta) até cinco (resposta orientada). Por fim, na 

avaliação da resposta motora, a escala contempla valores de um (ausência de 

resposta) a seis (quando o paciente reage às solicitações verbais). A soma da 

melhor resposta nos três parâmetros avaliados constitui o resultado final da ECGl. A 

Escala de Coma de Glasgow 

Parâmetros Resposta observada Pontuação 

Abertura ocular 

Espontânea 4 

Com estímulo verbal 3 

Com estímulo doloroso 2 

Nenhum 1 

Melhor resposta verbal 

Orientado 5 

Confuso 4 

Palavras impróprias 3 

Sons incompreensíveis 2 

Nenhuma 1 

Melhor resposta motora 

Obedece aos comandos 6 

Localiza e retira o estímulo 5 

Localiza o estímulo 4 

Responde em flexão 3 

Responde em extensão 2 

Nenhuma 1 
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gravidade do TCE pode ser classificada em leve (13 a 15 pontos), moderada (entre 

9 e 12 pontos) ou grave (<9 pontos). 

Perrin et al29 realizaram um estudo para avaliar a eficácia das três medidas 

mais comuns para avaliar a gravidade de um TCE (ECGl na admissão, tempo para 

seguir comandos e duração de amnésia pós-traumática) em predizer desfechos na 

alta hospitalar. Esses autores obtiveram como resultado, após análise de regressão 

múltipla, que a duração da amnésia pós-traumática se apresentou como a mais 

significante preditora de independência funcional. Os efeitos foram mantidos mesmo 

após o controle de cofatores como idade, sexo, escolaridade, raça, causa do TCE, 

histórico de abuso de substâncias e procedimentos neurocirúrgicos. 

Atualmente, os instrumentos mais utilizados na avaliação das indivíduos pós-

TCE são: a Escala de Coma de Glasgow (fase aguda), o Disability Rating Scale 

(DRS), Escala de Resultados de Glasgow Estendida (fase crônica/recuperação) e 

Escala de Funcionamento Cognitivo Rancho Los Amigos. A Escala de Coma de 

Glasgow já fora descrita anteriormente. 

O Disability Rating Scale30 (DRS) avalia a capacidade funcional pós-TCE e 

consiste em oito itens de avaliação que são divididos em quatro indicadores: (1) 

despertar, (2) consciência e responsividade; (3) habilidade cognitiva para atividades 

de autocuidado; (4) dependência de terceiros e capacidade de adaptação 

psicossocial. A pontuação máxima que o indivíduo pode obter no DRS é de 29 

pontos (estado vegetativo extremo) e uma pessoa sem deficiência recebe pontuação 

zero30. 

A Escala de Resultados de Glasgow Estendida31 (ERGA) avalia a capacidade 

funcional global do indivíduo pós-TCE. É amplamente empregada para a avaliação 

dos resultados e leva em consideração as sequelas físicas, sociais e cognitivas31. A 

pontuação varia de um (óbito) a oito (recuperação total).  

A Escala de Funcionamento Cognitivo Rancho Los Amigos32 classifica o 

estado cognitivo do indivíduo pós-TCE e o comportamento global em um dos 8 

níveis da escala que leva em consideração o estado de alerta, responsividade aos 
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estímulos ambientais, capacidade de compreensão, expressão, memória e 

atenção32. 

4.2  Síndrome pós-concussional 

Dores de cabeça, cansaço e problemas de concentração são os sintomas 

mais comuns em indivíduos que tiveram TCE leve ou moderado. Eles podem ser 

reportados na fase subaguda e também, podem permanecer por até vários anos 

após o traumatismo33. 

A SPC é o termo utilizado para descrever um conjunto de sintomas, muitas 

vezes incapacitantes, que ocorrem após o TCE, mesmo quando não há nenhuma 

lesão intracraniana detectável em exames de imagem7. A SPC é descrita como uma 

constelação de sintomas físicos, cognitivos ou emocionais/comportamentais34,35. Os 

sintomas físicos incluem: cefaleia, tonturas, náuseas, mudança na coordenação e 

equilíbrio, alterações de apetite, sono, visão e audição; os sintomas cognitivos 

comportamentais incluem: fadiga, ansiedade, depressão, irritabilidade, problemas de 

memória, concentração e tomada de decisão36.  

Muitos indivíduos acabam por vivenciar uma série de dificuldades para 

atividades de vida diária, como se alimentar ou higiene pessoal. No aspecto 

comportamental, os indivíduos podem apresentar perda de inibição leve que 

acarreta em impulsividade e irritabilidade. A reabilitação pode ficar comprometida, 

principalmente devido a aspectos relacionados à depressão e ansiedade, e 

inclusive, a incapacidade de reconhecer a presença das próprias dificuldades ou 

mudanças pós-trauma37. 

A SPC é considerada persistente quando o conjunto de sintomas perduram 

por tempo mínimo de 3 meses. Embora não exista uma definição universalmente 

aceita para a SPC, os critérios da Classificação Internacional de Doenças – CID-1038 

incluem um histórico de TCE e a presença de três ou mais dos seguintes sintomas: 

(1) dor, (2) tontura, (3) fadiga, (4) irritabilidade, (5) insônia, (6) dificuldade de 

concentração, (7) dificuldade de memória e (8) intolerância ao stress, emoções ou 

álcool. Também há referências de que os sintomas podem ser acompanhados de 
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depressão ou ansiedade, resultantes de perda de auto-estima e receio de lesão 

cerebral permanente.  

Já o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais – DSM-V39 

propõe como critérios diagnósticos para a SPC: (1) história de TCE provocando 

“concussão cerebral significativa”, (2) déficit cognitivo de atenção e/ou memória, (3) 

presença de pelo menos três dos oito sintomas (fadiga, distúrbios do sono, cefaleia, 

tontura, irritabilidade, distúrbios afetivos, mudança de personalidade, ou apatia) que 

aparecem após a lesão e persistem por no mínimo três meses, (4) sintoma do item 

anterior que têm início ou agravam significativamente após a lesão, (5) há 

interferência com o funcionamento social e (6) exclusão de demência devido ao TCE 

e outras doenças que melhor representem os sintomas. 

Os sintomas pós-concussionais não são específicos do TCE e se sobrepõem 

a outros transtornos psiquiátricos como a depressão, transtorno do estresse pós-

traumático (TEPT) e somatização40,41. Um estudo descobriu que os sintomas pós-

concussionais estão mais fortemente associados com avaliações de transtornos de 

humor e ansiedade do que com o histórico de TCE prévio12. 

É relevante destacar que para a identificação e o diagnóstico dessas 

alterações advindas do TCE faz-se necessária a avaliação do indivíduo por meio de 

uma bateria de testes específicos, com avaliação quantitativa e/ou observação do 

comportamento (avaliação qualitativa)42,43. 

 

Déficits cognitivos 

Os déficts cognitivos são as consequências mais comuns, exercendo uma 

influência negativa significativa nos desfechos funcionais dos indivíduos que tiveram 

um TCE44.  Diferentes aspectos do funcionamento cognitivo podem ser afetados que 

incluem: atenção, habilidade de processar informações, linguagem, funcionamento 

executivo e memória. A mémoria é um dos domínios mais afetados após um TCE, 

com prevalências que variam entre 54 e 84%44,45. 
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Irritabilidade e agressão 

Irritabilidade e agressão estão presentes in 29-73% dos indivíduos que 

tiveram um TCE e são em sua maioria, são crônicos e generalizados, o que acaba 

por contribuir em isolamento social, aumento na carga de cuidado, interrupção nos 

relacionamentos interpessoais e dificuldade em integração na comunidade46,47.  

O mecanismo de irritabilidade e agressão relacionada ao TCE ainda não foi 

totalmente estabelecido. Os modelos que buscam explicar sobre a agressão não 

relacionada ao TCE, sugerem que os gatilhos podem existir nas alterações ao longo 

das vias de controle emocional, e incluem um estímulo provocativo, processamento 

sensorial, avaliação cognitiva, impulso límbico e inibição cortical48. 

Entre diferentes aspectos, acredita-se que o desequilíbrio dos 

neurotransmissores pode ter um grande papel no processo. Mecanismos para o 

manejo farmacológico da agressividade em populações que tiveram ou não um TCE 

prévio, inclui a melhora do processamento cognitivo e supressão do impulso límbico, 

com melhora da disponibilidade e funcionamento dos neurotransmissores, entre 

outros possíveis mecanismos47. 

Fadiga 

 A fadiga é um sintoma bastante comum entre os indivíduos que tiveram um 

TCE49, com taxa de prevalência estimada entre 45 a 73% que é significativamente 

elevada quando comparada com a população geral50. Acredita-se que a fadiga, ou 

cansaço, seja uma consequência de longo prazo pós-TCE e está relacionada a 

piores desfechos51. 

 A etiologia da fadiga após o TCE é mal compreendida, ela pode ser uma 

consequência direta do TCE (“fadiga primária”) ou pode ser causada por outras 

sequelas/sintomas que ocorrem após o TCE (“fadiga secundária”)52, como 

alterações do sono/repouso e depressão53. 
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4.3 Sintomas depressivos na SPC 

Desde a segunda metade do século XX, tem se observado um aumento da 

prevalência de depressão na sociedade54,55 . Em termos mundiais, estima-se que em 

2020 a depressão será a segunda causa de incapacidade em saúde56. A depressão 

é reconhecida como um problema de saúde pública e evidencia-se pelo 

comprometimento das atividades cotidianas do indivíduo, principalmente nos 

relacionamentos sociais57. 

Como sintomas da depressão, destacam-se os sentimentos de tristeza, perda 

e/ou falta de confiança, visões negativas sobre si e os outros, perda de interesse nas 

atividades sociais, no apetite e sono, e em casos mais graves, suicídio58. 

Para o DSM-V39, o diagnóstico de depressão é feito quando a pessoa 

apresenta pelo menos duas semanas de humor deprimido ou perda de interesse ou 

prazer em quase todas as atividades. A esses fatores devem ser somados pelo 

menos quatro sintomas adicionais, que podem ser alterações de: apetite, peso, sono 

(insônia ou hipersônia), atividade psicomotora (retardo ou agitação), energia 

diminuída, sentimentos de inutilidade ou culpa inadequada, dificuldade para pensar 

ou concentrar-se ou tomar decisões, pensamentos recorrentes de morte ou planos 

de tentativa de suicídios. Tais sintomas devem ter surgido recentemente ou ter 

piorado significativamente em comparação ao estado prévio do indivíduo. 

Além dos critérios do DSM-V, que são amplamente utilizados pela psiquiatria 

mundial, o CID-1038 também tem seus critérios diagnósticos para os transtornos 

mentais e comportamentais. De forma geral, nos episódios depressivos, o indivíduo 

apresenta um rebaixamento do humor, redução da energia e diminuição da 

atividade. Existe alteração da capacidade de experimentar o prazer, perda de 

interesse, diminuição da capacidade de concentração, associadas em geral à fadiga 

importante, mesmo após esforço mínimo. Há também uma diminuição da auto-

estima, autoconfiança e frequente ideias de culpa ou indignação. 

A depressão é uma consequência que pode surgir após o TCE e é 

frequentemente relatada53,59,60. A estimativa de prevalência pode variar entre 6 a 

77% conforme encontrado por diversos autores61–64. Um estudo encontrou que o 
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risco de depressão diminui significativamente nos três primeiros anos após a lesão. 

No entanto, as estimativas de prevalência permanecem maiores quando os 

resultados são comparados com populações que não tiveram TCE65. A presença de 

transtorno de humor anterior ao trauma aumenta a probabilidade de depressão 

maior62 .  

Identificar a depressão após o TCE pode ser desafiador, principalmente nos 

momentos agudos pós-lesão, pois muitos sintomas associados com a depressão 

(apatia, dificuldade com a memória e concentração, distúrbios do sono, irritabilidade, 

tristeza) podem ser sintomas desencadeados pela própria lesão66. 

 

Inventário de Depressão de Beck I (BDI I) 

O Inventário de Depressão de Beck I67 (BDI I) (Anexo V) é um instrumento 

autoaplicável, cuja finalidade é mensurar a presença e gravidade dos sintomas 

depressivos. O BDI I é composto por 21 itens que investigam aspectos cognitivos, 

comportamentos observáveis, afeto e sintomas associados a relações interpessoais. 

Cada item é constituído por quatro frases, dispostas em ordem crescente de 

intensidade. As resposta estão apresentadas em escala do tipo Likert68, que variam 

de zero a três pontos. O indivíduo deve selecionar a frase que melhor define o 

estado emocional vivenciado nas duas últimas semanas, incluindo o dia da 

aplicação do questionário. Os 21 itens são somados para fornecer o escore final, 

que pode variar de zero a 63 pontos. As recomendações para o cut-off das 

pontuações são: depressão mínima (1 a 13 pontos), depressão leve (14 a 19 

pontos), depressão moderada (20 a 28 pontos) e depressão grave (29 a 63 

pontos)69.  

O instrumento apresentou boas propriedades psicométricas em populações 

gerais sadias67,69, foi testado também para uso em indivíduos após o TCE70 e 

passou por validação para o português falado no Brasil71. 

Homaifar e colaboradores72 averiguaram quão bem o BDI I é capaz de 

identificar veteranos pós-guerra com depressão que tiveram TCE, por meio das 

curvas ROC. Obtiveram como resultados, 87% de sensibilidade e 79% de 
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especificidade do instrumento, evidenciando assim, que o BDI I é um instrumento 

apropriado para detectar depressão em indivíduos vítimas de TCE. 

 

4.4  Qualidade de vida na SPC 

Diferentes definições de qualidade de vida (QV) têm sido sugeridas em 

diversos países e diferentes culturas. A QV relacionada à saúde é definida pela 

OMS como “a percepção do indivíduo de sua posição na vida, no contexto da cultura 

e sistema de valores nos quais vive, em relação aos seus objetivos, expectativas, 

padrões e preocupações”73. O conceito de QV é multidimensional e engloba 

diferentes domínios como físico, psicológico, afetivo e social. 

Nas últimas décadas, a QV tem se tornado cada vez mais frequente nas 

pesquisas da área da saúde74. A qualidade de vida relacionada à saúde é uma 

medida subjetiva que quantifica as consequências de uma doença e seus 

tratamentos, conforme a percepção do indivíduo sobre sua forma de desenvolver 

suas capacidades de ter uma vida produtiva e a sua percepção de como a doença 

compromete sua saúde75. 

Há mais de 30 anos, a QV vem sendo avaliada na medicina como uma 

medida de desfecho. No entanto, foi somente a partir da década passada que ela 

começou a ser utilizada em pacientes com TCE76. A percepção no passado era de 

que os sobreviventes de TCE, especialmente os graves, não seriam capazes de 

avaliar adequadamente sua qualidade de vida.  

As lesões causadas pelo TCE podem trazer uma série de alterações 

cognitivas, físicas ou comportamentais temporárias ou permanentes, que 

comprometem a QV dos pacientes e seus familiares. Para mensurar os impactos 

físicos, emocionais ou psicossociais causados pelo trauma, faz-se necessário um 

parâmetro amplo de avaliação, que permita identificar quais aspectos da vida do 

indivíduo podem ser prejudicados pelo TCE77,78. Um pré-requisito para examinar a 

QV em pacientes com TCE é a disponibilidade de instrumentos adequados. 



Revisão da Literatura 

 

42 

 

Diversos instrumentos têm sido propostos e utilizados para avaliar a QV dos 

indivíduos com diferentes tipos de doenças e podem ser classificados em genéricos 

ou específicos79. Os instrumentos genéricos para avaliação da QV, em sua maioria, 

são multidimensionais e permitem a comparação entre diferentes doenças e o 

impacto causados por ela80. Os instrumentos específicos para mensuração de QV 

são utilizadas para avaliar a percepção sobre sintomas, incapacidades ou limitações. 

Têm a vantagem de analisar especificamente as alterações na QV de determinadas 

doenças, sendo mais sensíveis a mudanças clínicas do paciente80. 

Dos instrumentos genéricos de QV que já foram traduzidos e validados para 

serem utilizados no Brasil, destacam-se o Índice de Qualidade de Vida81, o Medical 

Outcomes Studies 36-item Short-Form (SF-36)82, o Índice de Qualidade de Vida de 

Spitzer83 e os questionário de qualidade de vida da Organização Mundial de Saúde – 

WHOQOL-100. A necessidade de instrumentos curtos que demandam menor tempo 

para seu preenchimento, mas com características psicométricas satisfatórias, fez 

com que o Grupo de Qualidade de Vida da OMS desenvolvesse uma versão 

abreviada do WHOQOL-100, o WHOQOL-bref84.  

 

Questionário de Qualidade de Vida (WHOQOL-brf) 

A versão brasileira do WHOQOL-brf (Anexo VI) foi validada no Brasil em 

200085. A escala avalia a percepção dos indivíduos a respeito do impacto que as 

doenças causam em suas vidas.  

O questionário é composto por 26 questões, sendo que dois deles referem-se 

à temática geral: QV e saúde, e os demais itens representam cada uma das facetas 

que compõe o instrumento original (WHOQOL-100), em que cada faceta é avaliada 

por apenas uma questão. As perguntas são divididas em quatro domínios: físico, 

psicológico, relações sociais e meio ambiente. O domínio físico envolve 

questionamentos relacionados à incapacidade pela dor, energia para o dia-a-dia, 

padrão de sono, capacidade para o trabalho e necessidade de tratamento médico 

para levar atividade de vida diária. O domínio psicológico engloba questões 

relacionados ao sentido da vida, modo de aproveitá-la, concentração, aceitação da 
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aparência física, satisfação consigo mesmo e frequência de sentimentos negativos. 

O domínio de relações sociais retrata as relações pessoais com amigos e familiares 

e a vida sexual. E por fim, o domínio ambiente retrata a segurança, ambiente físico 

saudável, renda, disponibilidade de informações, lazer, condições de moradia, 

acesso a serviços de saúde e meio de transporte. O Quadro 2 apresenta os 

domínios e facetas do WHOQOL-bref. 

Quadro 2. Domínios e facetas do WHOQOL-bref 

Domínios Facetas 

Físico 

Dor e desconforto 

Energia e fadiga 

Sono e repouso 

Mobilidade 

Atividades de vida cotidiana 

Dependência de medicação ou de tratamento 

Capacidade para o trabalho 

Domínio psicológico 

Sentimentos positivos 

Pensar, aprender, memória e concentração 

Auto-estima 

Imagem corporal e aparência 

Sentimentos negativos 

Espiritualidade / religião / crenças pessoais 

Relações pessoais 

Relações pessoais 

Suporte (apoio) social 

Atividade sexual 

Meio ambiente 

Segurança física e proteção 

Ambiente no lar 

Recursos financeiros 

Cuidados de saúde e sociais: disponibilidade e qualidade 

Oportunidades de adquirir novas informações e habilidades 

Participação em, e oportunidades de recreação / lazer 

Ambiente físico (poluição / ruído / trânsito / clima) 

Transporte 

(Fonte: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Grupo de Estudos em Qualidade de vida, 2018) 

As 26 questões possuem escores que variam de 0% a 100% em que os 

menores escores correspondem à uma pior QV. Três das vinte e quatro questões do 
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instrumento possuem os valores dos escores invertidos, são elas: perguntas 03, 04 

e 26. As duas questões iniciais de QV gerais são calculadas em conjunto para gerar 

um único escore independente dos escores dos domínios, denominada qualidade de 

vida geral. Os escores são calculados multiplicando-se a média de todos os itens do 

domínio por quatro.  

Um estudo86 avaliou as propriedades psicométricas do WHOQOL-bref quando 

aplicadas em indivíduos que tiveram TCE. O questionário apresentou bons índices 

de validade, boa responsividade e validade convergente positiva com emprego, 

independência nas atividades de vida diárias, suporte social e depressão. Os 

autores do estudo concluíram que o WHOQOL-bref é apropriado para avaliação de 

qualidade de vida pós-TCE. 

Mau-Roung e colaboradores87, utilizaram o WHOQOL-bref para avaliar a 

qualidade de vida de indivíduos vítimas de TCE em três momentos: na alta, após 

seis e 12 meses do traumatismo. Todos os domínios, exceto relações pessoais, 

apresentaram melhora no escore nos primeiros 6 meses e continuaram a melhorar 

12 meses após o trauma. Foram encontrados associações de sintomas depressivos 

com baixo escore em todos os quatro domínios de QV. 

 Um estudo com paciente que tiveram TCE leve avaliados em outro estudo88, 

encontraram diminuição significativa na qualidade de vida quando comparado com 

amostras de indivíduos sem história de traumatismo. O domínio relações sociais 

apresentou maior média de escore enquanto o domínio meio ambiente recebeu a 

menor avaliação.  

 

4.5  Os instrumentos: características das versões originais 

O RPQ11 (Anexo I) foi criado na Inglaterra e possui uma lista de 16 sintomas 

que frequentemente ocorrem nos indivíduos após o TCE. Permite a avaliação da 

gravidade relacionada às últimas 24 horas anteriores à aplicação do instrumento. Os 

sintomas avaliados são: dor de cabeça, sensação de tontura, náusea ou vômito, 
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sensibilidade ao ruído e à luz, distúrbios do sono, fadiga, irritabilidade, alterações na 

memória, visão dupla, visão turva, inquietação, dificuldade de concentração, 

sentimento de frustração e/ou impaciência e/ou deprimido e/ou choroso. Para avaliar 

a gravidade de cada sintoma, o instrumento possui uma escala do tipo Likert68 

graduada em quatro pontos, onde zero é “nunca apresentei o sintoma” e quatro, “é 

um problema grave”, e a pontuação final pode variar de zero a 64 pontos.  

A versão original do RPQ não apresentava subdimensões, podendo ser 

considerado um instrumento unifatorial11. Um grupo de pesquisadores realizou um 

estudo de coorte nacional e o resultado foi favorável para um instrumento unifatorial, 

dando suporte aos autores originais89. No entanto, Eyres e colaboradores90 

analisaram o comportamento da unidimensionalidade utilizando o Modelo de Rasch. 

O RPQ mostrou pobre ajuste ao modelo, sugerindo que a dimensão como um todo 

desviava significativamente das expectativas e carecia de invariância através do 

constructo.  

Mais tarde, Potter e colaboradores91 testaram a dimensionalidade intrínseca 

do RPQ em dois modelos teóricos distintos: um de natureza tridimensional 

(Cognitivo, Emocional e Somático) e outro de natureza bidimensional (Cognitivo e 

Emocional-Somático). A proposta de fusão entre as dimensões Emocional e 

Somática teve sua origem no índice muito elevado de correlação entre as mesmas 

(0,93), podendo-se interpretar como uma dimensão única. Entretanto, segundo os 

resultados não significativos do valor de probabilidade de Boillen-Stine tanto para 

duas como para três dimensões, ambos os modelos adequaram-se aos dados 

disponíveis, revelando-se por este viés, a validade de construto do instrumento 

original. Outros estudos também confirmaram a tridimensionalidade do RPQ92,93. 

O NSI94 (Anexo II) foi criado nos Estados Unidos e é composto por uma lista 

de 22 sintomas. O indivíduo gradua de zero (raramente está presente) a quatro 

pontos (sintoma muito grave) conforme a presença ou ausência de cada sintoma 

nas últimas duas semanas anteriores à aplicação do instrumento. Os sintomas 

avaliados são: sensação de tontura, perda de equilíbrio, falta de equilíbrio, náusea, 

dor de cabeça, problemas de visão, hipersensibilidade à luz, problemas de audição, 

sensibilidade à ruídos, dormência ou formigamento em partes do corpo, mudança de 
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paladar ou olfato, alterações de apetite, dificuldade de concentração, esquecimento, 

dificuldade em tomar decisões, pensamento lentificado, cansaço, dificuldade para 

dormir ou manter o sono, sentimentos de ansiedade ou tensão, sentimentos de 

depressão ou tristeza, irritabilidade e intolerância a frustrações.  

Na versão original de criação do NSI94, os autores recrutaram 50 pacientes 

com TCE e a análise de cluster (“cluster analysis”) indicou que 17 itens encaixavam-

se em quatro dimensões (cognitivo, afetivo, somático e sensorial). No entanto, 5 

itens não se encaixaram em nenhuma das dimensões citadas. Portanto, os autores 

classificaram o NSI como um instrumento de 9 fatores, justificando a existência de 

múltiplos tipos de síndrome pós-concussionais, com diferentes apresentações e 

caracterizados por sintomas distintos e, potencialmente, com diferentes formas de 

recuperação.  

Benge e colaboradores95 realizaram uma análise de componentes do 

instrumento que resultou em 6 fatores: cognitivo, vestibular, afetivo, sensório 

(alteração de paladar ou olfato, perda de apetite e formigamento em parte do corpo); 

um fator para dor de cabeça, sensibilidade a luz e ansiedade, e um último fator 

contendo audição e sensibilidade ao barulho.  

Mais tarde, Caplan e colaboradores96 testaram a dimensionalidade intrínseca 

do NSI em três modelos teóricos distintos: um de natureza tridimensional 

(Somático/Sensorial, Afetivo e Cognitivo), outro de natureza bidimensional 

(Somático/Sensório e Psicológico) e por fim um modelo de 9-fatores (afeto, dor de 

cabeça, cognitivo, sono, somático, dormência, sensório, audição, sabor/cheiro) como 

sugerido pelos autores originais. Foram obtidos resultados favoráveis para os 

modelos tridimensional e de 9-fatores, porém a proposta de tridimensionalidade 

apresentou um melhor ajuste ao agrupamento de sintomas. Por fim, Meterko e 

colaboradores97 testaram o NSI com modelos de três e quatro dimensões. O modelo 

com quatro dimensões (somato-sensório, afetivo, cognitivo e vestibular) apresentou 

melhor ajuste.   

Os dois instrumentos, objetos principais deste estudo, foram criados em 1995, 

em língua inglesa e podem ser autoaplicáveis ou aplicados através de um 

profissional de saúde. Quanto maior o escore final obtido, pior é a gravidade dos 
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sintomas. O simples processo de tradução dos instrumentos não garante a 

qualidade, validade ou confiabilidade dos instrumentos finais. O processo de 

adaptação transcultural que engloba a tradução e adaptação cultural, exige uma 

metodologia adequada e sistematizada para que se possa garantir que os 

instrumentos finais estejam adaptados para a cultura brasileira. Além disso, as 

análises psicométricas englobam a avaliação da validade e averiguação da 

confiabilidade, que trazem garantias mais precisas de que o fenômeno está sendo 

avaliado da mesma forma que os instrumentos originais. 

4.6  Análises psicométricas de instrumentos usados em saúde 

 Somente o processo inicial de ATC não garante que o instrumento seja válido 

e confiável. É necessário uma segunda fase destinada para a verificação das 

qualidades psicométricas do instrumento final. A qualidade de um instrumento de 

medida se aprecia pela sua confiabilidade e pela sua validade98. 

O cálculo amostral para a realização desta etapa é calculado através da  

“regra de ouro”: com pelo menos 10 indivíduos por item do instrumento99. Se há 

planos em realizar análise fatorial confirmatória do instrumento, a recomendação 

para o cálculo amostral (regra de ouro) é de aproximadamente 300-500 indivíduos 

por item do instrumento100. 

As abordagens psicométricas mais recomendadas e mais comumente 

realizadas são: (1) consistência interna (confiabilidade), (2) teste-reteste, (3) 

homogeneidade, (4) validade de constructo, (5) validade de critério, (6) análise 

fatorial (dimensionalidade)101. 

 A confiabilidade de uma medida refere-se à consistência, à reprodutibilidade 

ou à precisão com que ela é capaz de produzir a mesma informação em um 

determinado tempo ou ao longo do tempo102. Diz respeito à capacidade do 

instrumento medir fielmente o fenômeno. Pode ser definida também pelo conceito de 

estabilidade (teste-reteste), que é a capacidade do instrumento em reproduzir 

resultados quando aplicado nos mesmos sujeitos, em ocasiões diferentes pelo 

mesmo pesquisador (confiabilidade intra-observador) ou quando aplicado nos 
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mesmos sujeitos, em ocasiões diferentes, por pesquisadores diferentes 

(confiabilidade inter-observador)103.  

 A consistência interna é uma medida da correlação entre os componentes 

individuais de um instrumento, ou seja, cada item do instrumento se comporta como 

uma medida única do constructo. Ela é determinada como uma única aplicação do 

instrumento, através de indicadores como o alfa de Cronbach, com o qual se verifica 

a homogeneidade dos itens. Essa correlação não deve ser muito alta, isto é, os itens 

não devem ser muito semelhantes pois pode levar à redundância e prejudica a 

validade de conteúdo104. 

 A validade diz respeito à capacidade do instrumento de medir aquilo que se 

foi proposto a medir105. Na literatura existem diferentes formas de se avaliar a 

validade de um instrumento. Os mais clássicos são: validade de conteúdo, validade 

de constructo e validade de critério.  

A validade de conteúdo refere-se ao grau em que o instrumento evidencia um 

domínio específico do que pretende-se medir. Além disso, assegura que todos os 

aspectos fundamentais do fenômeno são abrangidas105, avalia se o instrumento 

contempla em seus itens e todos os componentes do conceito. Este tipo de validade 

geralmente é realizado durante o Comitê de Especialistas. 

A validade de critério estabelece a validade do instrumento comparando com 

outro instrumento externo, geralmente padrão-ouro102. Existem dois tipos de 

validade de critério: concorrente e preditiva. A validade de critério concorrente avalia 

a correlação do instrumento com outra medida utilizada para medir o mesmo 

fenômeno em estudo. Ambos são aplicados simultaneamente. Já a validade de 

critério preditiva avalia se o novo instrumento pode prever um fenômeno futuro. 

Nesse caso, o instrumento novo é aplicado antes do instrumento padrão ouro. 

Por fim, temos a validade de constructo que se refere ao grau em que um 

instrumento de medida se relaciona consistentemente com outras medidas 

semelhantes derivadas da mesma teoria e conceitos que estão sendo avaliados106. 

O fenômeno em estudo é um constructo hipotético que foi derivado de teorias 
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maiores ou observações clínicas. A validade de constructo se preocupa com a teoria 

que fundamenta o questionário em estudo105. 

Existem dois tipos de validade de constructo: validade convergente e a 

validade discriminante. A primeira avalia o quanto o instrumento correlaciona-se com 

outras variáveis e outras medidas do mesmo constructo. A validade de constructo 

discriminante examina a capacidade da medida em discriminar populações que são 

diferentes107.  

A validade total é considerada a soma de todas as validades. Quanto mais 

evidências de validade, maiores serão as evidências de que realmente está medindo 

o que se pretende medir106. 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.MÉTODOS
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5.1  Local de Realização do Estudo e Aspectos Éticos 

O presente estudo foi realizado no Pronto Socorro do Instituto Central, no 

Ambulatório de Neurotrauma e no Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital 

das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP). 

Em cumprimento aos aspectos éticos e às exigências do Ministério da Saúde, 

este projeto foi apreciado e aprovado pelo Comitê de Ética para Análise de Projetos 

de Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de 

São Paulo (CAPPesq) e foi registrado sob o número 1.111.658/15 (Anexo III).  

Este estudo recebeu suporte financeiro (bolsa de mestrado) do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) – processo no. 

134515/2016 (Anexo IV). 

Os tradutores, juízes e especialistas que participaram da etapa de adaptação 

transcultural receberam detalhadas instruções sobre o estudo e concordaram em 

participar assinando o Termo de Compromisso (Anexo V). Os participantes da 

pesquisa receberam informações sobre o estudo e assinaram o Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido (Anexo VI) 

 

5.2  Desenho do estudo 

Trata-se de um estudo transversal e psicométrico de adaptação transcultural 

de instrumento de medida em saúde que segue os procedimentos propostos por 

Beaton 108.  

 

 



Métodos 

 

52 

 

5.3  Fase 1 - Processo de Adaptação transcultural (ATC) 

 Antes do início do estudo foi solicitado uma autorização por escrito para o(s) 

autor(es) original(is) do instrumento para realizar o processo de ATC, validação e 

uso dos instrumentos no Brasil (Apêndices III e IV). O processo de ATC baseou-se 

nas recomendações de Beaton et al108, que contempla as seguintes etapas: 

tradução, síntese das traduções, retrotradução, comitê de especialistas, pré-teste e 

submissão para apreciação aos autores originais (Figura 1).  

 

Figura 1. Estágios do processo de adaptação transcultural.  

(T= tradução, RT= retrotradução.) 
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5.3.1 Etapa I - Tradução 

A tradução dos instrumentos originais em inglês para a língua portuguesa 

falada no Brasil foi realizada por dois tradutores independentes, bilíngues e ambos 

eram naturais do Brasil. A tradutora (T1) possuía formação na área da saúde e 

conhecimento dos objetivos do estudo e do instrumento original, e o tradutor (T2) 

possuía formação na área de exatas e não tinha conhecimento do tema da área de 

estudo. Ao final desta etapa foram obtidas as traduções T1 e T2. 

 

5.3.2      Etapa II - Síntese das traduções 

As duas traduções (T1 e T2) de cada instrumento foram sintetizadas em uma 

única versão (T1-2) por uma nova tradutora independente (T3), natural do Brasil, 

bilíngue e com formação na área da saúde. O objetivo desta etapa foi de produzir 

uma versão consenso, refletindo a concordância das duas traduções da etapa 

anterior e uniformizando o uso de expressões divergentes. 

 

5.3.3 Etapa III - Retrotradução (Backtranslation) 

A partir das sínteses produzidas (T1-2) na etapa anterior, foram realizadas 

duas retrotraduções (RT1 e RT2), do português para o inglês. Esta etapa foi realizada 

por dois novos tradutores que trabalharam de forma independente (T4 e T5), eram 

nativos na língua inglesa, fluentes na língua portuguesa falada no Brasil, leigos e 

sem qualquer conhecimento ou contato prévio com os instrumentos originais. 
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5.3.4 Etapa IV - Comitê de Especialistas 

Todos os materiais das etapas anteriores (T1, T2, T1-2, RT1, RT2 e o 

instrumento original de cada instrumento) foram entregues a um primeiro Comitê de 

Especialistas (CE) multidisciplinar composto por: um psicometrista, um neurologista, 

um neurocirurgião, uma enfermeira, uma neuropsicóloga e uma professora de 

português. Todos eram naturais do Brasil, bilíngues e com amplo conhecimento ou 

experiência na área de psicometria e/ou cognição e/ou neurologia e/ou neurotrauma.  

Os objetivos deste primeiro comitê eram analisar e verificar os diferentes tipos de 

equivalências: 

Equivalência Semântica (ES): refere-se à equivalência do significado das 

palavras ou à correta tradução de itens e conceitos. Diversas palavras não possuem 

tradução adequada em outros idiomas ou sua tradução pode ter significados 

diferentes, conforme o contexto no qual está sendo empregado; 

Equivalência Idiomática (EI): diz respeito à equivalência de expressões 

idiomáticas e coloquiais. Em muitas circunstâncias, a simples tradução da expressão 

original pode acarretar em total perda de seu significado no outro idioma; nestes 

casos, expressões equivalentes devem ser encontradas pelos tradutores e avaliadas 

pelo comitê de forma a preservar o significado previsto no idioma original; 

Equivalência Cultural ou Experimental (EE): refere-se à obtenção de 

coerência entre as experiências diárias do país ou cultura de origem do instrumento 

com aquelas do país ou cultura em que o instrumento está sendo adaptado, ou seja, 

se a tradução foi feita resguardando aspectos culturais.  

Equivalência Conceitual (EC): refere-se à sustentação do conceito proposto 

no instrumento original, visto que muitas palavras ou expressões podem ter 

equivalência semântica em outros idiomas; no entanto, podem não preservar a 

mesma equivalência conceitual. 

 

Foi realizado um segundo CE, composto por dois neurocirurgiões, um 

neurologista e uma neuropsicóloga, que não participaram do primeiro CE e não 
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tiveram contato com nenhuma etapa anterior do processo de ATC. Para cada 

especialista, foi solicitado uma avaliação referente à clareza de linguagem, 

pertinência prática, relevância teórica e dimensionalidade de cada um dos itens dos 

instrumentos, seguindo os preceitos de Hernández-Nieto109: 

 

 Clareza de Linguagem: diz respeito aos termos e a linguagem utilizada em 

cada um dos itens. Verifica se a forma de escrita e a redação apresentada são de 

fácil compreensão. O comitê avaliou se o item era suficientemente claro, 

compreensível e adequado para a população alvo. 

   

Relevância Teórica: verificou-se o conteúdo do item, se ele era representativo 

do fenômeno estudado. Foi avaliado se o item era ou não relevante para o assunto – 

sintomas pós-concussionais. 

 

 Pertinência Prática: visa conhecer se o item era representativo do fenômeno a 

ser observado e se possui importância para o instrumento que se propõe a avaliar. 

No comitê foi solicitado indicar a importância de cada item, se era realmente 

necessário para compor o instrumento. 

 

 Dimensionalidade: diz respeito se o item questionado fazia parte da gama 

teórica relacionada aos sintomas pós-concussionais em indivíduos que tiveram TCE. 

A avaliação foi realizada através de uma escala do tipo Likert68 de um a cinco, 

onde um (pouquíssimo claro/ pouquíssimo pertinente/ pouquíssimo relevante/ 

pouquíssimo representativo do fenômeno) e cinco (muitíssimo claro/ muitíssimo 

pertinente/ muitíssimo relevante/ muitíssimo representativo do fenômeno).  

Os objetivos dos dois CE eram: (1) resguardar o processo de ATC; (2) 

analisar os produtos obtidos nas etapas anteriores; (3) verificar se as equivalências 

semântica, idiomática, cultural e conceitual foram mantidas; (4) avaliar a pertinência, 

relevância, clareza e dimensionalidade dos itens e (5) produzir um instrumento pré-

final sintetizado com todas as versões produzidas. Os especialistas podiam sugerir 

modificações nas instruções ou no formato dos instrumentos, 
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modificar/rejeitar/acrescentar itens, buscando sempre equivalência com o 

instrumento original e de modo que ficasse compreensível para a população alvo.  

A partir das análises feitas pelos especialistas, foi elaborada uma versão pré-

final do instrumento pelos pesquisadores do estudo, composta por uma enfermeira 

com experiência em neurotrauma; um neurocirurgião, professor doutor em 

neurologia e com experiência em neurotrauma e uma enfermeira professora doutora 

em enfermagem, com experiência em neurociência e psicometria. A equipe de 

pesquisa responsável pela condução do estudo se reuniu para revisar todos os 

procedimentos realizados, resguardar a adequação do processo de ATC, elaborar a 

versão pré-final, analisar discrepâncias e ter um consenso para tomada de decisões.  

 

5.3.5 Etapa V - Pré-teste 

O primeiro pré-teste foi realizado com dez indivíduos da população alvo. Foi 

averiguada a compreensão das instruções e dos itens dos dois instrumentos com as 

seguintes perguntas: “Este item é importante para a sua situação?”, “Você teve 

dificuldade para entender esta questão?” e “Você achou as opções de resposta 

fáceis de serem entendidas?”.  

No segundo pré-teste, 30 indivíduos da população alvo foram convidados a 

participar e responder os instrumentos pré-finais adaptados.   

 

5.3.6 Etapa VI - Submissão para apreciação dos autores originais 

Uma vez concluída todas as mudanças e adequações da versão final dos 

instrumentos (Apêndices VII e VIII), todos os produtos do processo de ATC foram 

enviados para os autores originais para apreciação.  
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5.4  Fase 2 - Avaliação das propriedades psicométricas  

5.4.1 Cálculo amostral 

Após o processo de ATC dos instrumentos, a segunda fase foi composta 

pelas análises psicométricas dos instrumentos adaptados, ou seja, a verificação de 

evidências de validade e confiabilidade das versões brasileiras dos instrumentos. 

Conforme cálculo amostral sugerido por Souza101, o tamanho da amostra para esta 

fase foi de 10 indivíduos/item do instrumento. O RPQ-Br possui 16 itens e o NSI-Br, 

22 itens, totalizando assim, uma amostra mínima de 220 indivíduos. 

 

5.4.2 Confiabilidade 

 A confiabilidade foi avaliada por meio da consistência interna, que foi 

verificada através do coeficiente alfa de Cronbach (α)110. A consistência interna 

analisa se todas as subpartes de um instrumento medem a mesma característica. 

 

5.4.3 Validade 

 Neste estudo, foram verificados: 

Validade de conteúdo: realizada durante o comitê de especialistas, através da 

medida da proporção ou percentagem da concordância dos juízes sobre os itens e 

aspectos gerais dos instrumentos avaliados. 

Validade de constructo: realizado através da análise fatorial exploratória e análise 

fatorial semi-confirmatória.  
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Validade convergente: realizada com a aplicação dos questionários de avaliação de 

qualidade de vida (WHOQOL-bref) e sintomas depressivos (BDI I) 

 

5.5  Casuística 

 A amostra total do estudo foi composta por 276 participantes (a primeira etapa 

do estudo foi composta por 40 participantes, e a segunda etapa do estudo foi 

composta por 236 participantes), de ambos os sexos, que tiveram traumatismo 

cranioencefálico leve ou moderado. A coleta de dados teve início em Maio de 2016 e 

o término em Julho de 2018.  

5.5.1. Critérios de inclusão 

• Idade maior ou igual a 18 anos; 

• Histórico de TCE leve ou moderado, de acordo com a Escala de Coma de 

Glasgow; 

• Tempo decorrente desde o TCE de no mínimo três meses e não mais que 24 

meses; 

• Ter como língua nativa, a língua portuguesa falada no Brasil; 

 

5.5.2. Critérios de exclusão 

Foram excluídos do estudo os participantes que apresentaram: 

• Incapacidade de se comunicar com os pesquisadores, o que impossibilitava a 

aplicação dos instrumentos; 
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• Presença de um diagnóstico psiquiátrico pré-mórbido de esquizofrenia, 

demência ou transtorno bipolar documentado em prontuário ou relatado pelo 

paciente/familiar/responsável legal;  

• Presença de outras lesões encefálicas. 

A figura 2 ilustra o fluxograma do estudo. 

 

 

 Figura 2. Fluxograma do estudo, São Paulo, 2015-2018. 
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(TCE = traumatismo cranioencefálico, PS = pronto socorro, IOT = Instituto de ortopedia e 

traumatologia, HCFMUSP = Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo, RPQ-Br = Questionário Rivermead de sintomas pós-concussionais, BDI I = Inventário de 
depressão de Beck I, WHOQOL-bref = Versão breve do questionário de Qualidade de Vida da OMS, 
NSI-Br – Inventário de sintomas neurocomporamentais) 

5.5.3. Procedimento de coleta de dados 

O recrutamento dos participantes da etapa do pré-teste foi realizado pela 

pesquisadora principal do estudo, que fez a seleção e avaliação dos casos dos 

indivíduos atendidos no Pronto Socorro e no Ambulatório do Neurotrauma. Aqueles 

que atendiam aos critérios de inclusão do estudo foram contatados via telefone. No 

contato com o paciente, primeiramente era realizada a identificação da 

pesquisadora, os dados do acidente e do atendimento inicial eram confirmados com 

o próprio paciente ou com o familiar responsável. Os objetivos da pesquisa eram 

explicados e o paciente era convidado a participar da pesquisa. Após o aceite inicial, 

agendava-se uma visita do paciente no Hospital das Clínicas para que o TCLE fosse 

assinado e os instrumentos do estudo fossem ser aplicados. A coleta de dados foi 

realizada de forma individualizada e em local privativo. 

Os instrumentos foram aplicados na seguinte ordem: questionário de 

caracterização sociodemográfica e clínica, RPQ-Br, BDI I, WHOQOL – bref e o NSI-

Br. 

No pré-teste os instrumentos foram aplicados no papel impresso e 

posteriormente foi tabulado em planilha Excel (Microsoft Excel para Mac 2011, 

versão 14.7.2).  

 

Coleta eletrônica e Gerenciamento de dados 

Para a etapa final do estudo, foi realizado a coleta eletrônica dos dados, onde 

os instrumentos foram desenvolvidos utilizando o software Research Electronic Data 

Capture (REDCap)111 - (Vanderbilt University, Tennesse, EUA), que se encontra 

hospedado no servidor do HCFMUSP. Foram utilizadas as principais ferramentas do 
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sistema: (1) coleta eletrônica de dados; (2) gerenciamento dinâmico dos dados; (3) 

gerenciamento do fluxo do estudo; (4) coleta off-line através do aplicativo móvel 

instalado em um tablet Multilaser M9 3G, Android 6.0 e (5) survey (questionários 

online). Também foram utilizadas as ferramentas de exportação dos dados do 

próprio sistema. 

5.5.4 Instrumentos de coleta de dados 

Caracterização sociodemográfica 

As variáveis de interesse obtidas para este estudo incluíram: 

Variáveis sociodemográficas:  

• Idade em anos: variável quantitativa discreta. Foi considerada a idade do 

paciente no momento da participação no estudo. 

• Sexo: variável categórica (feminino, masculino). 

• Raça: variável categórica (branco, negro, pardo, amarelo, não informado) 

• Escolaridade em graus: variável qualitativa ordinal (Analfabeto, Ensino 

Fundamental Incompleto, Ensino Fundamental Completo, Ensino Médio 

Incompleto, Ensino Médio Completo, Ensino Superior Incompleto, Ensino 

Superior Completo, Pós-Graduação Incompleta, Pós-Graduação Completa). 

• Estado civil: variável qualitativa categórica (solteiro(a), casado(a), vive com 

companheiro(a)/união estável, separado(a)/divorciado(a), viúvo(a). 

Variáveis clínicas: 

• Tempo pós-trauma: variável quantitativa contínua, em meses. 

• Tipo de trauma: variável qualitativa categórica (acidente automobilístico, 

atropelamento, queda ou agressão). 

• Histórico de entrada (Escala de Coma de Glasgow): variável quantitativa 

ordinal: leve (15 a 13 pontos) e moderada (12 a 9 pontos). 

• Tempo para ser caracterizado pós-concussional: mínimo de 3 meses após o 

trauma 
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5.6  Análise de dados 

Para descrever a amostra, foram utilizados a média e o desvio-padrão ou a 

mediana e o intervalo interquartil para as variáveis contínuas e as frequências 

absoluta e relativa para as variáveis categóricas. 

Validade de conteúdo 

Para a avaliação das equivalências realizado durante o primeiro CE foi 

utilizado o Índice de Validade de Conteúdo (IVC) proposto por Alexandre107, com 

utilização do teste PABAK (Prevalence Adjusted, Bias Adjusted Kappa) para excluir 

a possibilidade de viés de prevalência de resposta entre os juízes. Foram 

considerados adequados os valores de IVC acima de 80% e de PABAK acima de 

0,5, para um p-valor ≤ 0,05.  

O cálculo do IVC possibilita analisar cada um dos itens que compõem o 

instrumento de forma individual e, após essa análise, permite avaliar o instrumento 

como um todo. Os quatro diferentes tipos de equivalências foram avaliados por meio 

de uma escala do tipo Likert68, com pontuação que variou de 1 a 4. Os itens 

avaliados com valores um ou dois pontos, eram solicitados anotações adicionais 

com sugestões e comentários pertinentes à avaliação do especialista. 

O IVC107 é calculado por meio da soma de concordância dos itens que 

receberam pontuação “3” ou “4”, dividido pelo número total de respostas. 

No segundo CE foram utilizados os preceitos propostos por Hernandez-

Nieto109 para o cálculo do Coeficiente de Validade de Conteúdo (CVC). Foram 

considerados adequados os valores de CVC acima de 0,7. Utilizou-se cálculos 

distintos para os dois comitês de especialistas, pois os objetivos dos mesmos eram 

diferentes. O cálculo foi realizado da seguinte forma: 

1) com base nas notas dos especialistas, calculou-se a média das notas de cada 
item (Mx): 
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Onde Σxi representa a soma das notas dos juízes e J representa o número de juízes 
que avaliaram o item. 

2) Com base na média, calculou-se o CVC para cada item (CVCi): 

                                    

Onde Vmáx representa o valor máximo que o item poderia receber. 

3) Realizou-se ainda o cálculo do erro (Pei), para descontar possíveis vieses dos 
juízes avaliadores, para cada item: 

                                       

4) Com isso, o CVC final de cada item (CVCc) foi assim calculado: 

                                   

5) Para o cálculo do CVC total do questionário (CVCt), para cada uma das 
características (clareza de linguagem e pertinência prática), utilizou-se: 

                                  

Onde Mcvci representa a média dos coeficientes de validade de conteúdo dos itens 
do questionário e Mpei,, a média dos erros dos itens do questionário. 

 

Confiabilidade 

Para avaliação da consistência interna112 foram considerados satisfatórios, 

valores de α ≥ 0,7099,113. 

 

Validade de constructo 

Cada item foi avaliado por meio de estatísticas descritivas (média, mediana, 

moda, desvio-padrão) e forma (assimetria e curtose). 

Em seguida, foram analisadas as medidas de adequação de amostra através 

da verificação de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e o teste de esfericidade de Bartlett. 

Indicativos positivos para boas medidas da amostra e proceder com as análises 

fatoriais, é esperado um KMO ≥ 0,70  e um Bartlett com p<0,05.  
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Uma análise Robusta dos Mínimos Quadrados Ponderados Diagonalmente 

(RDWLS), seguida de uma rotação Promax (com Kappa=4), testou a estrutura 

fatorial exploratória das duas escalas individualmente. Ainda, vale destacar que foi 

levado em consideração as concepções teóricas e estudos anteriores realizados 

com os instrumentos originais, optando-se assim por testar também o método 

Kaiser, Catell e Análise Paralela para averiguar qual seria o melhor ajuste ao modelo 

das versões brasileiras dos instrumentos. Finalmente, como recomendado, o modelo 

obtido foi testado por meio da análise fatorial exploratória e semi-confirmatória. Para 

testar o ajuste ao modelo e verificar se os fatores explicavam as correlações 

observadas entre as variáveis, foram averiguadas se houve adequação aos índices 

de ajuste (absoluto, parcimonioso e comparativo): qui-quadrado que deverá 

apresentar nível de significância > 0,05; o Goodness of Fit Index (GFI) cujo valor de 

aceitação é ≥ 0,95; Adjusted for degree of Freedom (AGFI), com valor de aceitação 

≥ 0,80; Coeficiente Tucker-Lewis (TLI) ≥ 0,95; Bentler’s Comparative Fit Index (CFI) 

com valores de aceitação ≥ 0,90, e o Root mean square error of aproximation 

(RMSEA) com valores abaixo de ≤ 0,07114. 

 

Validade convergente 

Os escores finais de qualidade de vida e sintomas depressivos com os 

instrumentos adaptados foram avaliados por correlação de Pearson. Os critérios 

para classificação dos valores de correlação seguiram Levin & Fox115: coeficientes ≥ 

0,70 (muito forte); entre 0,50 e 0,69 (forte); entre 0,30 e 0,49 (moderada) e <0,30 

(fraca). 

Análise dos dados 

Os dados cadastrados no sistema REDCap foram exportados como planilhas 

em formato .csv (comma separated values), abertas em Microsoft excel e analisadas 

pelo programa Factor versão 10.8.02 (Tarragona, Espanha) e pelo programa 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS, Inc., Chicago, Illinois, EUA) 

versão 21.0 para Mac. Todos os testes foram bicaudais e considerados 

estatisticamente significativos os valores de p <0,05.  
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6.1  Questionário Rivermead de Sintomas Pós-Concussionais – RPQ-Br 

Adaptação transcultural 

De modo geral, na etapa de tradução, foram produzidas versões semelhantes 

do RPQ original, porém, com alguns pontos distintos de interpretação decorrentes 

da formação dos tradutores. A síntese das traduções foi bem concisa e uniu o mais 

coerente de cada tradução realizada. As versões produzidas na retrotradução 

evidenciou uma boa qualidade das traduções e da síntese realizadas nas etapas 

iniciais. A versão original, a síntese das traduções, as retrotraduções e a versão pré-

final estão descritas na Tabela 1. 
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Tabela 1. Instrumento original, síntese das traduções, retrotraduções e versão pré-final da Versão Brasileira do Questionário 
Rivermead de Sintomas Pós-Concussionais (RPQ-Br), São Paulo, 2015-2016. 

Rivermead Original Síntese das traduções  Retrotradução 1 Retrotradução 2 Versão Pré-final 

Rivermead Post-Concussion 
Symptoms Questionnaire 

Questionário Rivermead de 
Sintomas Pós-Concussionais 

Rivermead Questionnaire of 
Post- Concussion Symptoms 

Rivermead questionnaire of pós-
concussion symptoms 

Questionário Rivermead de Sintomas 
Pós-Concussionais – RPQ-Br 

After a head injury or accident 
some people experience 
symptoms which can cause 
worry or nuisance. 

Após um ferimento na cabeça 
ou um acidente, algumas 
pessoas apresentam sintomas 
que podem causar 
preocupação ou incômodo 

After a head injury or an 
accident, some people 
present symptoms that may 
cause some concern or 
discomfort. 

After a head injury or accident, 
some people show symptoms 
that could cause concern or 
discomfort 

Após um traumatismo na cabeça ou 
um acidente, algumas pessoas 
apresentam sintomas que podem 
causar preocupação ou incômodo. 

We would like to know if you 
now suffer from any of the 
symptoms given below. 

Gostaríamos de saber se você 
sofre no momento de qualquer 
um dos sintomas citados 

abaixo. 

We would like to know if you 
have been experiencing 
some of the symptoms listed 
below. 

We would like to know if you, at 
the moment, suffer of any of the 
symptoms mentioned below  

Gostaríamos de saber se, no 
momento, você apresenta algum dos 
sintomas citados abaixo. 

As many of these symptoms 
occur normally, we would like 
you to compare yourself now 
with before the accident. 

Como muitos desses sintomas 
normalmente ocorrem, 
gostaríamos que você 
comparasse sua situação atual 
com a anterior ao acidente. 

Since many of these 
symptoms usually occur 
under other circumstances, 
we would like to compare 
your present situation to the 
one before the accident or 
head injury. 

Since many of these symptoms 
normally happen, we would like 
you to compare your current 
situation with that one before the 
accident. 

Como muito desses sintomas 
normalmente ocorrem, gostaríamos 
que você comparasse sua situação 
atual com a anterior ao acidente. 

For each one, please circle the 
number closest to your answer. 

Por favor, para cada pergunta 
circule o número que mais se 
aproxima da sua resposta. 

Please, for each question, 
circle the number that most 
closely matches your 
answer. 

Please, for each question circle 
the number which gets closer to 
your answer. 

Por favor, para cada pergunta circule 
o número que mais se aproxima da 
sua resposta. 

0 = Not experienced at all 0 = Nunca experimentado 0 = Never experienced 0 = Never experimented 0 = Nunca senti 

1 = No more of a problem 1 = Não é um problema 1 = This is not a problem 1 = It is not a problem 1 = Não é mais um problema 

2 = A mild problem 2 = Um problema leve 2 = A mild problem 2 = A mild problem 2 = É um problema leve 

3 = A moderate problem 3 = Um problema moderado 3 = A moderate problem 3 = A moderate problem 3 = É um problema moderado 

4 = A severe problem 4 = Um problema grave 4 = A severe problem 4 = A severe problem 4 = É um problema grave 

    (continua) 
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    (continuação) 

Rivermead Original Síntese das traduções  Retrotradução 1 Retrotradução 2 Versão Pré-final 

Compared with before the 
accident, do you now (i.e., over 
the last 24 hours) suffer from: 

Comparado a antes do 
acidente, você agora (ao longo 
das últimas 24 horas) sofre de:  

Compared to before the 
accident, have you 
experienced in the last 24 
hours: 

Compared to before the 
accident, you now (for the last 
24 hours) are suffering of: 

Comparando a antes do acidente, 
você (nas últimas 24 horas) 
apresenta: 

Headaches Dores de cabeça Headaches Headaches Dores de cabeça 

Feelings of Dizziness Sensações de tontura Dizziness Dizziness Sensações de tontura 

Nausea and/or Vomiting Náusea e/ou vômito Nausea and/or vomiting Nausea and/or vomiting Náusea e/ou vômito 

Noise Sensitivity, easily upset 
by loud noise 

Sensibilidade ao barulho, 
incomoda-se facilmente com 
barulho alto 

Sensitivity to noise: you feel 
easily bothered with loud 
noises 

Susceptibility to noise, get 
bothered easily by high pitch 
noise 

Sensibilidade ao barulho, incomoda-
se facilmente com barulho 

Sleep Disturbance Distúrbios no sono Sleep disorders Sleeping disorders Alteração do sono 

Fatigue, tiring more easily Fadiga, se sente cansado com 
maior facilidade. 

Fatigue, feels tired more 
easily 

Fatigue, gets tired faster Fadiga, sente-se cansado com maior 
facilidade 

Being Irritable, easily angered Irritável, facilmente nervoso Irritability, easily nervous Irritable, gets nervous easily Irritação, facilmente irritado 

Feeling Depressed or Tearful Sensação de depressão ou 
choroso 

Feeling of depression or 
tearfulness 

Sensation of depression or 
tearful 

Depressão ou choro fácil 

Feeling Frustrated or Impatient Sensação de frustração ou 
impaciência 

Feeling of frustration or 
impatience 

Sensation of frustration or lack 
of patience 

Sensação de frustação ou 
impaciência 

Forgetfulness, poor memory Esquecimento, memória fraca Forgetfulness, poor memory Forgetful, weak memory Esquecimento, memória ruim 

Poor Concentration Falta de concentração Lack of concentration Lack of concentration Dificuldade de concentração 

Taking Longer to Think Levando mais tempo para 
pensar 

Taking longer to think Taking more time to think Lentidão de pensamento 

Blurred Vision Visão turva Blurred Vision Blurred vision Visão embaçada 

    (continua) 
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    (continuação) 

Rivermead Original Síntese das traduções  Retrotradução 1 Retrotradução 2 Versão Pré-final 

Light Sensitivity, Easily upset 
by bright light 

Sensibilidade à luz, incomoda-
se facilmente com a claridade 

Sensitivity to light: you feel 
easily bothered with 
brightness 

Sensibility to light, gets 
uncomfortable with brightness 

Sensibilidade à luz, incomoda-se 
facilmente com a claridade 

Double Vision Visão dupla Double vision Double vision Visão dupla 

Restlessness Agitação Anxiety Agitation Inquietação, dificuldade de ficar 
parado 

Are you experiencing any other 
difficulties? 

Você tem vivenciado qualquer 
outra dificuldade? 

Have you experienced any 
other difficulty? 

Have you experienced any other 
difficulty? 

Você apresenta quaisquer outras 
dificuldade? 

    (Conclusão) 
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Comitê de especialistas (CE) 

O primeiro CE foi responsável por analisar os diferentes tipos de 

equivalências dos itens do instrumento. Foram calculados os IVC107 com o PABAK, 

conforme descritos previamente (Tabela 2).  

Tabela 2. Índice de Validade de Conteúdo e PABAK, Comitê de Especialistas (n=6), 
versão brasileira do Questionário Rivermead de Sintomas Pós-Concussionais (RPQ-
Br), São Paulo, 2016.  

 

Equivalências IVC PABAK p 

 Equivalência Semântica 0,9 0,9 <0,001 

 Equivalência Idiomática 0,9 0,7 <0,001 

 Equivalência Experimental 0,8 0,6 <0,001 

 Equivalência Conceitual 0,9 0,8 <0,001 

(IVC= Índice de Validade de Conteúdo, PABAK= Prevalent Adjusted, Bias Adjusted Kappa; p= 
probabilidade de significância) 

 

Na tabela 2, observa-se que os valores de IVC apresentaram valores 

superiores a 85% e que todos os tipos de equivalências atingiram valores 

estatisticamente significantes (p<0,001) com variação de força de concordância 

entre moderada a quase perfeita116. 

Os itens “náusea e/ou vômito”, “depressão ou choro fácil” e “sensação de 

frustração ou impaciência” foram alertados por um dos juízes que estes itens 

avaliam dois conteúdos distintos em uma mesma questão. A observação foi 

extremamente relevante e pertinente, e os pesquisadores do estudo concordam que 

os sintomas são diferentes. No entanto, optou-se em manter a tradução fiel ao 

original e não realizar mudanças na estrutura do instrumento, a fim de, futuramente, 

não comprometer as comparações das análises psicométricas do instrumento final 

com o instrumento original. 

No segundo CE, a concordância dos quatro juízes foi analisada conforme os 

preceitos propostos por Hernández-Nieto109. A tabela 3 apresenta os valores de 

CVC dos itens. 
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Tabela 3. Coeficiente de Validade de Conteúdo, Comitê de Especialistas (n=4), Versão 
brasileira do Questionário Rivermead de Sintomas Pós-Concussionais (RPQ-Br), São 
Paulo, 2016. 

 

Questão CL CLPe RL RLPe PP PPPe DMS DMSPe 

Q1 1,0 0,003 1,0 0,003 0,9 0,003 0,9 0,003 

Q2 1,0 0,003 0,9 0,003 0,9 0,003 0,9 0,003 

Q3 0,8 0,003 0,8 0,003 0,8 0,003 0,8 0,003 

Q4 0,9 0,003 0,9 0,003 0,9 0,003 0,9 0,003 

Q5 0,7 0,003 0,8 0,003 0,9 0,003 0,8 0,003 

Q6 0,9 0,003 0,8 0,003 0,8 0,003 0,8 0,003 

Q7 0,7 0,003 0,9 0,003 0,9 0,003 0,9 0,003 

Q8 0,8 0,003 1,0 0,003 1,0 0,003 1,0 0,003 

Q9 0,9 0,003 0,9 0,003 0,9 0,003 0,8 0,003 

Q10 0,8 0,003 0,9 0,003 0,8 0,003 0,8 0,003 

Q11 0,9 0,003 1,0 0,003 1,0 0,003 0,9 0,003 

Q12 0,8 0,003 0,9 0,003 0,9 0,003 1,0 0,003 

Q13 0,9 0,003 0,7 0,003 0,7 0,003 0,7 0,003 

Q14 1,0 0,003 0,8 0,003 0,8 0,003 0,8 0,003 

Q15 0,8 0,003 0,7 0,003 0,7 0,003 0,7 0,003 

Q16 0,7 0,003 0,9 0,003 0,9 0,003 0,9 0,003 

CVCt 0,8  0,8  0,8  0,8  

(CL=Clareza, CLPe= erro clareza, RL=Relevância, RLPe=erro relevância, PP=Pertinência Prática, 
PPPe= erro pertinência prática, DMS=Dimensionalidade, DMSPe= erro dimensionalidade, CVCt= 
coeficiente de validade de conteúdo total). 

 

Os quatro domínios apresentaram bom a excelentes índices de CVC 

(CVC>0,7). Os domínios clareza, relevância, pertinência prática e dimensionalidade, 

obtiveram valores de CVC acima de 0,8. O CVC do instrumento total foi de 0,9, o 

que confirma que o instrumento encontra-se com validade de conteúdo satisfatória 

para ser aplicado na população do estudo. 
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Nas instruções do instrumento e na lista de sintomas, em conjunto com o CE, 

os responsáveis pelo estudo optaram pelas adaptações das seguintes palavras ou 

expressões: “ferimento na cabeça” por “traumatismo na cabeça”; a utilização do 

verbo “sofre” foi trocado por “apresenta”;  “nunca experimentado” foi trocado por 

“nunca senti” pois acreditamos tratar-se de um questionário que avalia sintomas e é 

uma palavra melhor compreendida pelos participantes; “distúrbios do sono” também 

foi modificado para “alterações do sono” por considerar mais adequado; “sensação 

de depressão” foi modificada por “depressão” por ser de fácil compreensão para o 

paciente; “memória fraca” por “memória ruim”; “falta de concentração” por 

“dificuldade de concentração”; “levando mais tempo para pensar” por “lentidão de 

pensamento” foi considerado mais adequado; e por fim, o verbo “você tem 

vivenciado” foi trocado por “você apresenta” para melhor compreensão. 

 

Pré-teste 

Uma amostra de conveniência de dez indivíduos da população alvo foi 

selecionada para participar do primeiro pré-teste dos instrumentos adaptados. Essa 

amostra foi composta de 9 homens e uma mulher, com média de idade de 47,9 

±14,8 anos, escolaridade média de 9,6 ±3,6 anos e com tempo médio pós-trauma de 

9 meses. Na tabela 4 foi possível observar forte concordância entre os participantes 

com relação às três perguntas realizadas. 

 

Tabela 4. Índice de Validade de Conteúdo e PABAK, Pré-teste (n=10), Versão brasileira 
do Questionário Rivermead de Sintomas Pós-Concussionais (RPQ-Br), São Paulo, 
2016. 

 

Perguntas IVC PABAK p 

Este item é importante para a sua situação? 1,0 1,0 <0.001 

Você teve dificuldade para entender essa questão? 0,9 0,8 <0.001 

Você achou as opções de resposta fáceis de serem 
entendidas? 

1,0 1,0 <0.001 

(IVC= Índice de Validade de Conteúdo, PABAK= Prevalent Adjusted, Bias Adjusted Kappa; p= 
probabilidade de significância). 
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Apesar da alta concordância entre os participantes, o pré-teste resultou na 

necessidade de alteração dos seguintes itens: “visão turva” para “visão embaçada”, 

“agitação” para “inquietação, dificuldade em ficar parado” e “Comparado a antes do 

acidente, você agora (ao longo das últimas 24 horas apresenta” para “Comparado a 

antes do acidente, você (nas últimas 24 horas) apresenta” , conforme sugerido pelos 

participantes. Foi realizado um consenso entre os pesquisadores do estudo sobre as 

questões e apontamentos trazidos pelo primeiro pré-teste e as mesmas foram 

acatadas.. 

O segundo pré-teste foi aplicado em 30 indivíduos da população alvo, o 

fluxograma dos participantes desta etapa encontra-se abaixo (Figura 3) e as 

características sociodemográficas e clínicas estão na Tabela 5.  

    

         

Figura 3. Fluxograma dos participantes do pré-teste (n=30), São Paulo, 2016. 

 

  

  

  

413 casos 
possíveis  

30 Entrevistas  

 
67 Sem telefone 
181 Telefone indisponível para receber chamada 
65 Não atenderam o telefone 
56 Telefone não existe 
8 Óbitos 
3 Recusas 

3 Faltas 
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Tabela 5. Análise descritiva das características sociodemográficas e clínicas dos 
participantes do pré-teste (n=30), São Paulo, 2016. 

 

Variável Média(DP) ou n(%) 

Idade (anos), média (DP) 52,7 (17,5) 

Sexo Masculino, n (%) 17 (56,0) 

Raça, n(%)  

-Branca 23 (76,7) 

-Pardo 4 (13,3) 

-Negro 2 (6,7) 

-Amarelo 1 (3,3) 

Estado civil, n (%)  

-Casado(a) 16 (53,3) 

-Solteiro(a) 6 (20,0) 

-Separado(a)/Divorciado(a) 5 (16.7) 

-Viúvo(a) 3 (10,0) 

Escolaridade, n(%)  

-Analfabeto 3 (10,0) 

-Ensino Fundamental incompleto 6 (20,0) 

-Ensino Fundamental completo 6 (20,0) 

-Ensino Médio incompleto 5 (16,7) 

-Ensino Médio completo 6 (20,0) 

-Superior completo 4 (13,3) 

Mecanismo trauma, n (%)  

-Queda 19 (63,3) 

-Atropelamento 5 (16,7) 

-Acidente automobilístico 4 (13,3) 

-Agressão 2 (6,7) 

Tempo pós-trauma (em meses), média 
(DP) 

13 (3,6) 

Gravidade TCE, n (%)  

-Leve  25 (83) 

-Moderado 5 (17) 

 (DP: desvio-padrão, TCE: traumatismo cranioencefálico) 
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Na tabela 6 encontram-se a frequência e distribuição por sintomas. 

Tabela 6. Distribuição das frequências de resposta aos 16 sintomas da versão 
brasileira do Questionário Rivermead de Sintomas Pós-Concussionais, RPQ-Br, Pré-
teste (n=30), São Paulo, 2016. 

 

 (DP= desvio-padrão, IC= intervalo de confiança 95%, Md= mediana, IQ=intervalo interquartil)

Sintomas Média (DP) IC 95% Md 

  

IQ 
 

1.Dor de cabeça 1,0 (1,5) 0,5-1,6 0 2 
 

2.Sensação de tontura 1,0 (1,2) 0,6-1,5 0 2 
 

3.Náusea ou vômito 0,2 (0,7) 0,1-0,5 0 0 
 

4.Sensibilidade ao barulho.. 1,4 (1,7) 0,8-2,0 0 3 
 

5.Alteração do sono 1,8 (1,7) 1,1-2,4 2 4 
 

6.Fadiga, sente-se cansado.. 1,2 (1,6) 0,6-1,8 0 3 
 

7.Irritação, facilmente irritado 1,3 (1,7) 0,7-1,9 0 3 
 

8.Depressão ou choro fácil 0,5 (0,9) 0,1-0,8 0 1 
 

9.Sensação de frustração ou impaciência 1,4 (1,3) 0,9-1,9 1 2 
 

10.Esquecimento, memória ruim 2,4 (1,5) 1,8-2,9 2   2       
 

11.Dificuldade de concentração 1,7 (1,6) 1,1-2,3 2 3 
 

12.Lentidão de pensamento 1,7 (1,7) 1,1-2,3 2 3 
 

13.Visão embaçada 1,5 (1,7) 0,9-2,2 0,5 3 
 

14.Sensibilidade a luz.. 0,9 (1,6) 0,4-1,5 0 2 
 

15.Visão dupla 0,4 (1,0) 0,0-0,8 0 0 
 

16.Inquietação 1,0 (1.6) 0,4-1,6 0 2 
 

RPQ-Br escore total 19,5 (14,6) 14,1-24,9 21,50 26   
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Após a aplicação nos indivíduos, observa-se na Tabela 8, que as médias 

encontradas para cada um dos 16 itens, estudados individualmente, variaram entre 

0,2 a 2,4 com desvios-padrão associados variando entre 0,7 a 1,7. Esses resultados 

são considerados satisfatórios pois a aderência predominante negativa ocorrida, 

indica que houve uma menor frequência de sintomas pós-concussionais. Já a média 

encontrada para o instrumento total foi de 19,5 pontos com um desvio-padrão 

associado de 14,6. Como o intervalo total esperado era de 0 a 64 pontos (com 

média esperada de 32 pontos) e o observado foi de 0 a 44 (com um intervalo 

interquartil de 26 pontos), observam-se valores estatisticamente diferentes (t(29) = 

4,7; p < 0,01) entre a média esperada e a observada.  

Os produtos finais de todas as etapas foram enviados ao autor principal do  

instrumento para apreciação e informação sobre o andamento da pesquisa, e o 

mesmo respondeu que estava satisfeito com o andamento da pesquisa. A versão 

final do instrumento adaptado, considerada “Versão Brasileira do Questionário 

Rivermead de Sintomas Pós-concussionais – RPQ-Br” encontra-se no Apêndice VII. 

 

Propriedades psicométricas 

Análise descritiva  

Participaram desta etapa 236 indivíduos que tiveram TCE leve ou moderado. 

A caracterização sociodemográfica e clínica da população encontra-se apresentada 

na Tabela 7.  
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Tabela 7. Análise descritiva das características sociodemográficas e clínicas dos 

participantes da segunda fase (n=236), São Paulo, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           (DP: desvio-padrão, TCE: traumatismo cranioencefálico) 

 A tabela 8 mostra a frequência e distribuição por sintomas respondidas nesta 

segunda etapa. 

 

 

Variável Média(DP) ou n(%) 

Idade (anos), média (DP) 42,9 (16,2) 

Sexo Masculino, n (%) 145 (61,4) 

Raça, n(%)  

-Branca 169 (71,6) 

-Pardo 41 (17,4) 

-Negro 17 (7,2) 

Estado civil, n (%)  

-Casado(a) 102 (43,2) 

-Solteiro(a) 94 (39,8) 

-Separado(a)/Divorciado(a) 18 (7,6) 

-Viúvo(a) 16 (6,8) 

Escolaridade, n(%)  

-Ensino Fundamental incompleto 48 (20,3) 

-Ensino Fundamental completo 29 (12,3) 

-Ensino Médio completo 55 (23,3) 

-Superior completo 45 (19,1) 

-Pós-graduação 13 (5,5) 

Mecanismo trauma, n (%)  

-Queda 97 (41,1) 

-Acidente automobilístico 74 (31,4) 

-Atropelamento 50 (21,2) 

Gravidade TCE, n (%)  

-Leve  208 (88,0) 

-Moderado 28 (12,0) 
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Tabela 8. Distribuição das frequências de resposta aos 16 sintomas da versão 

brasileira do Questionário Rivermead de Sintomas Pós-Concussionais, RPQ-Br, 

segunda fase (n=236), São Paulo,  2018. 

 (DP= desvio-padrão, IC= intervalo de confiança 95%, Md= mediana, IQ=intervalo interquartil)

Sintomas Média (DP) IC 95% Md 

  

IQ 
 

1.Dor de cabeça 1,0 (1,2) 0,8-1,2 0 2 
 

2.Sensação de tontura 0,8 (1,1) 0,6-1,0 0 2 
 

3.Náusea ou vômito 0,2 (0,7) 0,1-0,3 0 0 
 

4.Sensibilidade ao barulho.. 0,8 (1,2) 0,5-1,0 0 2 
 

5.Alteração do sono 1,1 (1,4) 0,8-1,3 0 2 
 

6.Fadiga, sente-se cansado..  1,1 (1,3) 0,8-1,3 0 2 
 

7.Irritação, facilmente irritado 1,0 (1,3) 0,7-1,2 0 0 
 

8.Depressão ou choro fácil 0,5 (0,9) 0,3-0,6 0 0 
 

9.Sensação de frustração ou impaciência 0,7 (1,1) 0,5-0,9 0 1 
 

10.Esquecimento, memória ruim 1,2 (1,5) 0,9-1,5 0 2 
 

11.Dificuldade de concentração 1,0 (1,4) 0,7-1,2 0 2 
 

12.Lentidão de pensamento 0,9 (1,3) 0,6-1,1 0 2 
 

13.Visão embaçada 0,7 (1,2) 0,5-0,9 0 1 
 

14.Sensibilidade a luz.. 0,7(1,1) 0,5-0,9 0 2 
 

15.Visão dupla 0,2 (0,8) 0,1-0,4 0 0 
 

16.Inquietação 0,64 (1.16) 0,44-0,83 0 1 
 

RPQ-Br escore total 12,4 (13,4) 10,7-14,1 7,5 22   
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Observa-se na Tabela 8, que as médias encontradas para cada um dos 16 

itens, estudados individualmente, variaram entre 0,2 a 1,2 com desvios-padrão 

associados variando entre 0,7 a 1,5. Esses resultados são considerados satisfatórios 

pois a aderência também foi predominantemente negativa, e indica que houve uma 

menor frequência de sintomas pós-concussionais. Destaca-se ainda que a 

variabilidade dos resultados encontra-se classificada de moderada a ampla, 

indicando certa heterogeneidade na dispersão avaliada. Já a média encontrada para 

o instrumento total foi de 12,4 pontos, com um desvio-padrão associado de 13,4. Os 

sintomas maiores médias foram: esquecimento, alterações do sono e fadiga. 

 

Confiabilidade 

A confiabilidade total do RPQ-Br, avaliada através do alfa de Cronbach foi de 

0,918, indicando excelente consistência interna. 

 

Análise fatorial 

Para realizar as análises fatoriais exploratórias e semi-confirmatória, foi 

averiguado as medidas de adequação da amostra (Tabela 9) que demonstrou 

valores adequados. 

Tabela 9. Medidas de adequação da amostra, RPQ-Br, São Paulo, 2018. 

 

Escala KMO 
Determinante da Matriz de 

Correlação 
Teste de Esfericidade de 

Bartlett (gl); p 

RPQ-Br .904 .00007 
2170.0; 

p<0,0001 
 

(KMO: Kaiser-Meyer-Olkin) 

 

Na tabela a seguir, encontram-se os valores de eigenvalue  e a porcentagem 

da variância explicada pelo fator (Tabela 10). 
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Tabela 10. Eigenvalue (Autovalores) e Variância total explicada, RPQ-Br, São Paulo, 

2018. 

Componente Eigenvalue Variência total 

(%) 

1 7.672 48,0 

2 1.231 7,7 

3 1.127  

4 .928  

5 .758  

6 .687  

7 .555  

8 .549  

9 .456  

10 .428  

11 .399  

12 .374  

13 .279  

14 .228  

15 .196  

16 .135  

 

A Tabela 11 mostra a solução fatorial de 2 fatores e índices de confiabilidade 

do Questionário Rivermead de sintomas pós-concussionais (RPQ-Br). 
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Tabela 11. Solução fatorial e índices de confiabilidade do Questionário Rivermead de 

sintomas pós-concussionais, RPQ-Br, São Paulo, 2018. 

F
a
to

r 

It
e
m

 

Breve descrição 

Análise fatorial exploratória 

h2 Matriz fatorial 

Rotação 1a ordem 
2a 

ordem 

Não Sim Somt CogEm G 

Somt 1 Dor de cabeça .376 .952 .564  .489 
 5 Alteração do sono .501 .950 .546  .605 
 6 Fadiga, sente-se cansado... .648 .798 .505  .720 
 13 Visão embaçada .374 1.00 .473  .523 
 14 Sensibilidade a luz... .545 .767 .705  .576 
 15 Visão dupla .223 1.00 .571  .282 
 16 Inquietação .471 1.00 .565  .575 
        
CogEm 2 Sensação de tontura .350 .770  .397 .549 
 3 Náusea ou vômito .097 1.00  .416 .229 
 4 Sensibilidade ao barulho (alto)... .587 1.00  .496 .709 
 7 Irritação, facilmente irritado .573 .873  .667 .706 
 8 Depressão ou choro fácil .213 1.00  .637 .298 
 9 Sensação de frustração... .524 1.00  .636 .676 
 10 Esquecimento, memória ruim .889 1.00  .965 .864 
 11 Dificuldade de concentração .911 .983  1.023 .865 
 12 Lentidão de pensamento .703 1.00  .865 .767 

 Somt CogEm TOTAL 

Variância após rotação 48.8 7.7 56.5 
Alpha padronizado .937 .897 .918 
Greatest Lower Bound .982 .956 .992 
Ômega de McDonald .938 .900 .919 

(Somt = somático, CogEm = cognitivo-emocional, h2 = Comunalidade) 
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Ao realizar a análise fatorial semi-confirmatória, temos os seguintes 

resultados de ajustes (Tabela 12). 

Tabela 12. Análises fatoriais semi-confirmatória, estatísticas de ajuste (absoluto, 

relativo e não-centralidade), RPQ-Br, São Paulo, 2018. 

(2 = Robust Mean and Variance-Adjusted Chi Square; 2/df = Robust Mean and Variance-Adjusted 
Chi Square Normed (Ratio); GFI = Goodness of Fit Index without diagonal values; AGFI = Adjusted 
Goodness of Fit Index without diagonal values; WRMR = Weighted Root Mean Square Residual; 
RMSR = Root Mean Square of Residuals; Kelley = Kelley’s Criterion; TLI = Tucker) 

 

 

RPQ-Br x WHOQOL-bref 

O RPQ-Br apresentou correlação inversa e moderada quando comparado 

com a qualidade de vida (r=-0,48, p<0,0001), ou seja, quando o escore total do 

RPQ-Br é maior, menor é a qualidade de vida do paciente (Tabela 13). 

Tabela 13. Coeficiente de correlação entre os escores da versão brasileira do 

Questionário Rivermead de sintomas pós-concussionais (RPQ-Br) e o questionário de 

qualidade de vida da Organização Mundial de Saúde (WHOQOL-bref) (n=236), São 

Paulo, 2018. 

RPQ-BR 

(escore 

total) 

WHOQOL-bref 

r= -0,48 P<0,0001 

 
 
 
 
 
 
 

Modelo 

testado 

(no. 

fatores) 

Robust Goodness of Fit Indices (500 bootstrap samples) 

Absolute  Relative  Noncentrality 

Fitted Statistics  Fitted Residuals  Statistics  Parameter 

x2 x2/df GFI AGFI  WRMR RMSR Kelley  TLI  CFI RMSEA 

1- Fator < .05 1.65 .953 .945  .078 .109 .065  .963  .968 .075 

2- Fatores < .05 1.35 .957 .943  .065 .097 .065  .965  .974 .073 

3 - Fatores > .05 0.99 .992 .988  .051 .072 .065  .975  .984 .061 

4 -Fatores > .05 0.84 .988 .976  .043 .062 .065  .975  .987 .062 
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A Figura 4 mostra o gráfico de dispersão entre os escores do RPQ-Br e o 

WHOQOL-bref. 

 

                   

Figura 4. Gráfico de dispersão entre os escores da versão brasileira do Questionário 

Rivermead de sintomas pós-concussionais (RPQ-Br) e questionário de qualidade de 

vida da Organização Mundial de Saúde (WHOQOL-bref) (n=236), São Paulo, 2018. 

 

RPQ-Br x sintomas depressivos 

 O RPQ-Br apresentou correlação muito forte e positiva com sintomas 

depressivos (r=0,73, p<0,0001), demonstrando assim, que quanto maior a 

quantidade de sintomas depressivos, pior é a pontuação na avaliação dos sintomas 

pós-concussionais (Tabela 14). 

Tabela 14. Coeficiente de correlação entre os escores da versão brasileira do 

Questionário Rivermead de sintomas pós-concussionais (RPQ-Br) e avaliação de 

sintomas depressivos (BDI I) (n=236), São Paulo, 2018. 

 

RPQ-BR 

(escore 

total) 

BDI I 

r= 0,73 P<0,0001 
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A Figura 5 mostra o gráfico de dispersão entre os escores do RPQ-Br e o 

BDI I. 

 

                        

Figura 5. Gráfico de dispersão entre os escores da versão brasileira do Questionário 

Rivermead de sintomas pós-concussionais (RPQ-Br) e o Inventário de depressão de 

Beck I (n=236), São Paulo, 2018. 
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6.2  Inventário de Sintomas Neurocomportamentais– NSI-Br 

Adaptação transcultural 

A etapa de tradução também produziu duas versões semelhantes ao NSI e a 

síntese das traduções conseguiu ser bem concisa. As versões produzidas na 

retrotradução evidenciou uma boa qualidade das traduções e da síntese realizadas 

nas etapas iniciais. Também foi necessário realizar algumas modificações 

(adaptações, exclusões ou inserção de palavras) a fim de facilitar a compreensão 

pela população em estudo.  A versão original, a síntese das traduções, as 

retrotraduções e a versão pré-final estão descritas no tabela 15. 
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Tabela 15. Instrumento original, síntese das traduções, retrotraduções e versão pré-final da Versão Brasileira do Inventário de 
Sintomas Neurocomportamentais (NSI-Br),  São Paulo, 2015-2016. 

NSI Original Síntese das traduções Retrotradução 1 Retrotradução 2 Versão Pré-final 

Neurobehavioral Symptoms 
Inventory 

Inventário de Sintomas 
Neurocomportamentais 

Inventory of 
Neurobehavioral Symptoms 

Inventory of neurobehavioral 
symptoms 

Inventário de Sintomas 
Neurocomportamentais 

Name Nome Name Name Nome 

Date Data Date Date Data 

Age Idade Age Age Idade 

Sex Sexo Gender Sex Sexo 

Education Escolaridade Education Education Escolaridade 

Please rate the following 
symptoms with regard to how 
much they have disturbed you in 
the last two weeks: 

Por favor, classifique os 
seguintes sintomas com 
relação a quanto eles têm 
incomodado você nas últimas 
duas semanas: 

Please, rate the following 
symptoms in regard to the 
rate they have bothered you 
in the last two weeks. 

Please, classify the following 
symptoms in relation to how 
much they have bothered you 
for the last two weeks 

Por favor, classifique os 
seguintes sintomas com relação 
a quanto eles têm incomodado 
você nas últimas duas semanas: 

0 = None - Rarely if ever 
present; not a problem at all. 

0 = Ausente - Raramente 
presente, quando presente 
não é um problema. 

0 = Nonexistent - Rarely 
existent: it is not a problem 
when it is present. 

0 = None existing - rarely 
present, when present, it is not 
a problem 

0 = Ausente – raramente, se 
algum dia esteve presente; não é 
um problema. 

1 = Mild - Occasionally present, 
but it does not disrupt activities; 
I can usually continue what I'm 
doing; doesn't really concern 
me. 

1 = Leve - Presente 
ocasionalmente, mas não 
impossibilita minhas 
atividades; geralmente posso 
continuar com o que estou 
fazendo; não me preocupa. 

1 = Mild - Occasionally 
existent, but it does not 
prevent me from performing 
my activities; I am usually 
able to continue what I am 
doing; it does not worry me. 

1 = Mild - Occasionally present, 
but it does not make my 
activities impossible; normally I 
can continue with what I am 
doing; it does not worry me 

1 = Leve - as vezes presente, 
mas não interrompe minhas 
atividades; geralmente posso 
continuar com o que estou 
fazendo; isso não me preocupa. 

2 = Moderate - Often present, 
occasionally disrupts my 
activities; I can usually continue 
what I'm doing with some effort; 
I feel somewhat concerned. 

2 = Moderado - 
Frequentemente presente, 
ocasionalmente impossibilita 
minhas atividades; 
geralmente posso continuar o 
que estou fazendo com algum 
esforço; me sinto um pouco 
preocupado. 

2 = Moderate - Frequently 
existent; it occasionally 
prevents me from 
performing my activities; I 
can usually continue what I 
am doing with some effort; I 
am a little worried. 

2 = Moderate - Frequently 
present, occasionally makes my 
activities impossible; normally I 
can continue with what I am 
doing with some effort; I feel a 
little worry 

2 = Moderado - com frequencia 
presente, ocasionalmente 
interrompe minhas atividades; 
geralmente posso continuar o 
que estou fazendo com algum 
esforço; sinto-me um pouco 
preocupado. 

     

    (continua) 
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    (continuação) 

NSI Original Síntese das traduções Retrotradução 1 Retrotradução 2 Versão Pré-final 

3 = Severe - Frequently present 
and disrupts activities; I can only 
do things that are fairly simple 
or take little effort; I feel like I 
need help. 

3 = Grave - Frequentemente 
presente e impossibilita 
minhas atividades; só consigo 
fazer coisas simples ou que 
exijam pouco esforço; sinto 
que preciso de ajuda. 

3 = Severe - Frequently 
existent and it refrains me 
from performing my 
activities; I am just able to 
do simple things or things 
that require little effort; I feel 
that I need help. 

3 = Severe - Frequently present 
and makes my activities 
impossible; I can only do simple 
things or those which require 
little effort; I feel I need help 

3 = Grave - com frequencia 
presente e interrompe minhas 
atividades; só consigo fazer 
coisas simples ou que exijam 
pouco esforço; sinto que preciso 
de ajuda. 

4 = Very Severe - Almost 
always present and I have been 
unable to perform at work, 
school or home due to this 
problem; I probably cannot 
function without help. 

4 = Muito grave - Quase 
sempre presente; este 
problema me deixa incapaz 
para desenvolver as tarefas 
no trabalho, escola ou em 
casa; provavelmente eu não 
consigo suportar sem ajuda. 

4 = Very severe - Almost 
always existent; this 
problem makes me unable 
to perform my tasks at work, 
school or at home; I 
probably cannot handle it 
without help. 

4 = Very severe - Almost always 
present; this problem 
incapacitates me to develop 
tasks at work, school or at 
home; probably I cannot stand it 
without help 

4 = Muito grave - quase sempre 
presente; este problema me 
deixa incapaz para desenvolver 
as tarefas no trabalho, escola ou 
em casa; provavelmente eu não 
consigo suportar sem ajuda. 

Feeling dizzy Sensação de tontura Dizziness Dizziness Sensação de tontura 

Loss of balance Perda de equilíbrio Loss of balance Balance loss Perda de equilíbrio 

Poor coordination, clumsy Falta de coordenação, 
desajeitado 

Lack of coordination, 
clumsiness 

Lack of coordination, clumsy Dificuldade de coordenação, 
desajeitado(a) 

Headaches Dores de cabeça Headache Headaches Dores de cabeça 

Nausea Náusea Nausea Nausea Nausea/enjoos 

Vision problems, blurring, 
trouble seeing 

Problemas de visão, visão 
turva, dificuldade para 
enxergar 

Vision problems, blurred 
vision, trouble seeing 

Sight problems, blurred vision, 
difficulty to see 

Problemas de visão, visão turva, 
dificuldade para enxergar 

Sensitivity to light Sensibilidade à luz Sensitivity to light Light sensibility Sensibilidade à luz 

Hearing difficulty Dificuldade para ouvir Hearing problems Difficulty to hear Dificuldade para ouvir 

Sensitivity to noise Sensibilidade ao barulho Sensitivity to noise Noise sensibility Sensibilidade ao barulho 

Numbness or tingling on parts of 
my body 

Perda de sensibilidade ou 
formigamento em partes do 
meu corpo 

Numbness or tingling in 
parts of my body 

Sensation loss or numbness in 
parts of the body 

Dormência ou formigamento em 
partes do meu corpo 

     

    (continua) 
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    (continuação) 

NSI Original Síntese das traduções Retrotradução 1 Retrotradução 2 Versão Pré-final 

Change in taste and/or smell Alteração no paladar e/ou 
olfato 

Change in taste and/or smell Alteration in the taste and/or 
smell 

Alteração no paladar(sabor) e/ou 
olfato(cheiro) 

Increased or decreased appetite Aumento ou diminuição do 
apetite 

Increased or decreased 
appetite 

Increase or decrease of apetite Aumento ou diminuição do 
apetite 

Poor concentration, can't pay 
attention, easily distracted 

Falta de concentração, não 
consigo prestar atenção, 
facilmente distraído 

Lack of concentration, I 
cannot focus, I am easily 
distracted 

Lack of concentration, I cannot 
pay attention, easily distracted 

Falta de concentração, não 
consigo prestar atenção, 
facilmente distraído(a) 

Forgetfulness, can't remember 
things 

Esquecimento, não consigo 
me lembrar de coisas 

Oblivion, forgetfulness, I 
cannot remember things 

Forgetful, I cannot remember 
things 

Esquecimento, não consigo me 
lembrar das coisas 

Difficulty making decisions Dificuldade em tomar 
decisões 

Difficulty in taking decisions Difficulty to make decisions Dificuldade em  tomar decisões 

Slowed thinking, difficulty 
getting organized, can't finish 
things 

Pensamento lento, dificuldade 
em me organizar, não consigo 
finalizar as coisas 

Slow thinking, difficulty in 
getting organized, I cannot 
finish what I have started 

Slow thinking, difficulty in 
getting organized, I cannot 
finish things  

Pensamento lento, dificuldade em 
me organizar, não consigo 
finalizar as coisas 

Fatigue, loss of energy, getting 
tired easily 

Fadiga, falta de energia, me 
sinto cansado(a) facilmente 

Fatigue, lack of energy, I 
feel tired easily 

Fatigue, lack of energy, I feel 
tired easily 

Fadiga, falta de energia, sinto-me 
cansado(a) facilmente 

Difficulty falling or staying 
asleep 

Dificuldade em adormecer ou 
em permanecer dormindo 

Difficulty getting to sleep 
and staying asleep 

Difficulty to fall asleep or keep 
sleeping 

Dificuldade em adormecer ou 
permanecer dormindo 

Feeling anxious or tense Sensação de ansiedade ou 
tensão 

Feeling anxious or tense Sensation of anxiety or tension Sensação de ansiedade ou 
tensão 

Feeling depressed or sad Sensação de depressão ou 
tristeza 

Feeling depressed or sad Sensation of depression or 
sadness 

Deprimido(a) ou triste 

Easily annoyed/irritability Facilmente 
aborrecido(a)/irritado(a) 

Easily upset or irritated Easily annoyed/irritated Facilmente 
aborrecido(a)/irritado(a) 

Poor frustration tolerance, 
feeling easily overwhelmed by 
things 

Pouca tolerância à frustração, 
me sinto facilmente 
sobrecarregado(a) pelas 
coisas 

Low level of tolerance to 
frustration, I feel easily 
overwhelmed by things 

Low tolerance to frustration, I 
feel easily overwhelmed by 
things 

Pouca tolerância à frustração, 
sinto-me facilmente 
sobrecarregado(a) pelas coisas 

    (Conclusão) 
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Comitê de especialistas 

A concordância dos juízes no primeiro CE também foi analisada em cada um 

dos quatro tipos de equivalências (conceitual, experimental, cultural e semântica) e 

igualmente ao RPQ, foram calculados o IVC107 (tabela 16). Para excluir a 

possibilidade de viés de prevalência de resposta entre os juízes, foi utilizado o teste 

PABAK, Foram considerados adequados os valores de IVC acima de 80% e de 

PABAK acima de 0,5, para um p-valor ≤0,05.  

 

Tabela 16. Índice de Validade de Conteúdo e PABAK, Comitê de Especialistas (n=6), 

versão brasileira do Inventário de Sintomas Neurocomportamentais (NSI-Br), São 

Paulo, 2016. 

 

 Equivalências IVC PABAK p 

Equivalência Semântica 0,9 0,8 <0,001 

Equivalência Idiomática 0,9 0,7 <0,001 

Equivalência Experimental 0,8 0,5 <0,001 

Equivalência Conceitual 0,8 0,5 <0,001 

(IVC= Índice de Validade de Conteúdo, PABAK= Prevalent Adjusted, Bias Adjusted Kappa; p: 
probabilidade de significância). 

 

Na tabela 16, observa-se que os valores de IVC foram superiores a 75% e 

que todos os tipos de equivalências atingiram valores estatisticamente significantes 

(p<0,001), com variação de força de concordância entre moderada a quase 

perfeita116. 

Também foi alertado por um dos juízes a presença de itens que avaliam 

conteúdos distintos em uma mesma questão como “dormência ou formigamento em 

partes do meu corpo”, “alteração na gustação (sabor) e/ou olfato”, “aumento ou 

diminuição de apetite”, “sensação de ansiedade ou tensão” e “deprimido ou triste”. 

As observações são extremamente relevantes e pertinentes, e os pesquisadores do 

estudo concordam que os sintomas são diferentes. No entanto, novamente, optou-se 

em manter a tradução fiel ao original e não realizar mudanças na estrutura do 
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instrumento, a fim de, futuramente, não comprometer as comparações das análises 

psicométricas do instrumento final com o instrumento original. 

Na tabela 17 é possível observar o coeficiente de validade de conteúdo por 

item realizado no segundo CE, onde avaliou-se a clareza, relevância, pertinência e 

dimensionalidade dos itens do NSI-Br. 
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Tabela 17. Coeficiente de Validade de Conteúdo, Comitê de Especialistas (n=4), 

Versão Brasileira do Inventário de Sintomas Neurocomportamentais (NSI-Br), São 

Paulo, 2016. 

 

Questão CL CLPe RL RLPe PP PPPe DMS DMSPe 

Q1 0,9 0,003 0,9 0,003 0,9 0,003 0,9 0,003 

Q2 0,8 0,003 0,8 0,003 0,8 0,003 0,7 0,003 

Q3 0,8 0,003 0,7 0,003 0,7 0,003 0,7 0,003 

Q4 1,0 0,003 1,0 0,003 1,0 0,003 1,0 0,003 

Q5 0,8 0,003 0,7 0,003 0,7 0,003 0,7 0,003 

Q6 0,9 0,003 0,7 0,003 0,7 0,003 0,7 0,003 

Q7 0,8 0,003 0,6 0,003 0,6 0,003 0,6 0,003 

Q8 0,9 0,003 0,6 0,003 0,6 0,003 0,6 0,003 

Q9 0,8 0,003 0,9 0,003 0,8 0,003 0,8 0,003 

Q10 0,8 0,003 0,6 0,003 0,6 0,003 0,6 0,003 

Q11 0,6 0,003 0,6 0,003 0,6 0,003 0,6 0,003 

Q12 0,9 0,003 0,6 0,003 0,7 0,003 0,6 0,003 

Q13 0,9 0,003 0,9 0,003 0,9 0,003 0,9 0,003 

Q14 0,9 0,003 0,9 0,003 0,9 0,003 0,9 0,003 

Q15 0,9 0,003 0,8 0,003 0,8 0,003 0,8 0,003 

Q16 0,9 0,003 0,9 0,003 0,9 0,003 0,9 0,003 

Q17 0,9 0,003 0,9 0,003 0,9 0,003 0,9 0,003 

Q18 0,8 0,003 0,9 0,003 0,9 0,003 0,9 0,003 

Q19 0,9 0,003 0,9 0,003 0,9 0,003 0,9 0,003 

Q20 0,8 0.003 0,9 0,003 0,9 0,003 0,9 0,003 

Q21 0,8 0,003 0,9 0,003 0,9 0,003 0,9 0,003 

Q22 0,9 0,003 0,8 0,003 0,8 0,003 0,8 0,003 

CVCt 0,9  0,8  0,8  0,8  

(CL=Clareza, CLPe= erro clareza, RL=Relevância, RLPe=erro relevância, PP=Pertinência Prática, 
PPPe= erro pertinência prática, DMS=Dimensionalidade, DMSPe= erro dimensionalidade, CVCt= 
coeficiente de validade de conteúdo total). 
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No domínio clareza, 100% dos itens obtiveram valores de CVC acima de 0,8. 

O CVC foi abaixo de 0,7 em 5 itens do domínio relevância, em quatro itens do 

domínio pertinência prática e em 5 itens do domínio dimensionalidade. Os 

comentários dos juízes foram analisados entre os pesquisadores do estudo, e 

detectou-se um baixo valor de CVC devido aos sintomas serem menos comuns 

encontrados na população que apresenta um TCE. Os pesquisadores do estudo 

resolveram avaliar os ajustes sugeridos e permanecer com o mesmo número de 

item ao invés de excluí-los mantendo o instrumento traduzido semelhante ao 

instrumento original. O CVC do instrumento total foi de 0,8, o que confirma que o 

instrumento encontra-se com validade de conteúdo satisfatória para ser aplicado na 

população do estudo. 

 Foram necessárias pequenas adaptações ou modificações de palavras, por 

sugestão dos juízes, para melhor compreensão da população alvo: (1) entrou-se em 

questão o uso da palavra “gênero” ou “ sexo” e foi sugerido por um dos juízes a 

utilização da palavra “gênero. Optou-se pela escolha da palavra “sexo” pois foi 

considerado em consenso que “gênero” compreende identidade/orientação sexual, 

(2) consenso do uso do termo “grave” ao invés de “severo” para a tradução do inglês 

“severe”, (3) nas descrições traduzidas em masculino e que permitiam a palavra no 

feminino, foi acrescentado “(a)”, (4) no último sintoma do questionário foi 

considerado em consenso que “things” deveria permanecer  traduzido como 

“coisas”. 

 

Pré-teste 

 O pré-teste foi realizado na mesma amostra previamente descrita nos 

resultados preliminares do RPQ. Na tabela 18 é possível observar o IVC entre os 

dez participantes para cada uma das três perguntas realizadas. Para excluir a 

possibilidade de viés de prevalência de resposta entre os participantes (juízes e 

participantes), foi utilizado o teste PABAK. 
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Tabela 18. Índice de Validade de Conteúdo e PABAK, Pré-teste (n=10), versão 

brasileira Inventário de Sintomas Neurocomportamentais (NSI-Br), São Paulo, 2016. 

 

Perguntas IVC PABAK p 

Este item é importante para a sua situação? 1,0 1,0 <0,001 

Você teve dificuldade para entender essa questão? 0,9 0,9 <0,001 

Você achou as opções de resposta fáceis de serem 
entendidas? 

0,9 0,9 <0,001 

(IVC= Índice de Validade de Conteúdo, PABAK= Prevalent Adjusted, Bias Adjusted Kappa; p: 
probabilidade de significância) 

 

 Apesar da alta concordância entre os indivíduos, alguns itens foram 

sinalizados com algum grau de dificuldade: (1) compreensão das palavras “paladar” 

e “olfato”, e por consenso, foram adicionadas as palavras “sabor” e “cheiro”, (2) 

compreensão da palavra “náusea”, sendo então adicionado a palavra “enjoo”, (3) 

dificuldade em compreender “sensibilidade à luz”, então foi por um dos juízes 

adicionar “a claridade incomoda”, (4) sugestão do paciente em adicionar “ouvir” à 

pergunta “dificuldade em escutar”, (5) dificuldade na compreensão da palavra 

“frustração” por três participantes, porém não foi encontrado nenhuma outra palavra 

que pudesse ser substituída e para não alterar o sentido original, os pesquisadores 

do estudo preferiram mantê-la.  

O segundo pré-teste foi aplicado nos mesmos 30 indivíduos da população 

alvo já previamente descritos (Tabela 5).  
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Tabela 19. Distribuição das frequências de resposta aos 22 sintomas da versão 

brasileira do Inventário de Sintomas Neurocomportamentais, NSI-Br, Pré-teste (n=30), 

São Paulo, 2016. 

 (DP= desvio-padrão, IC= intervalo de confiança 95%, Md= mediana, IQ=intervalo interquartil)

Sintomas Média (DP) IC 95% Md IQ 
 

1.Sensação de tontura 1,0(1,4) 0,5-1,6 0 2 
 

2.Perda de Equilíbrio 0,6(0,9) 0,3-1,0 0 1 
 

3.Dificuldade de coordenação, desajeitado(a) 0,7(1,1) 0,3-1,1 0 1 
 

4.Dores de cabeça 1,2(1,4) 0,7-1,8 1 2 
 

5.Náusea/enjoo 0,5(1,2) 0,0-1,0 0 0 
 

6.Problemas de visão, visão turva, dificuldade para enxergar 1,3(1,5) 0,8-1,9 1 3 
 

7.Sensibilidade à luz, a claridade incomoda 0,7(1,0) 0,3-1,0 0 2 
 

8.Dificuldade para escutar/ouvir 0,6(1,0) 0,2-1,0 0 1 
 

9.Sensibilidade ao barulho, o barulho incomoda 1,1(1,4) 0,5-1,6 0 2 
 

10.Dormência ou formigamento em partes do meu corpo 1,1(1,3) 0,7-1,6 1 2 
 

11.Alteração no paladar(sabor) e/ou olfato(cheiro) 0,6(1,1) 0,2-1,0 0 1 
 

12.Aumento ou diminuição do apetite 0,7(1,0) 0,3-1,0 0 2 
 

13.Falta de concentração, não consigo prestar atenção, 
facilmente distraído(a) 

1,1(1,3) 0,6-1,6 1 2 
 

14.Esquecimento, não consigo me lembrar das coisas 2,2(1,5) 1,6-2,8 3 2 
 

15.Dificuldade em tomar decisões 0,8(1,2) 0,4-1,2 0 2 
 

16.Pensamento lento, dificuldade em me organizar, não 
consigo finalizar as coisas 

1,3(1,6) 0,7-1,9 0 3 
 

17.Fadiga, falta de energia, sinto-me cansado(a) facilmente 1,4(1,5) 0,8-1,9 1 2 
 

18.Dificuldade em adormecer ou continuar dormindo 1,2(1,6) 0,6-1,8 0 3 
 

19.Sensação de ansiedade ou tensão 1,1(1,2) 0,6-1,5 1 2 
 

20.Deprimido (a) ou triste 0,8(1,0) 0,4-1,1 0 1 
 

21.Facilmente aborrecido(a)/irritado(a) 1,1(1,3) 0,6-1,5 1 2 
 

22.Pouca tolerância à frustração, sinto-me facilmente 
sobrecarregado(a) pelas coisas 

1,1(1,4) 0,6-1,7 0 2 
 

NSI - escore total 22,2(18,8) 15,2-29,3 21,5 31 
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Destaque-se que as médias encontradas para cada um dos 22 itens (Tabela 

19), estudados individualmente, variaram entre 0,6 a 2,2 com desvios-padrão 

associados variando entre 1,0 a 1,6. Esses resultados preliminares são 

considerados satisfatórios, pois a aderência predominante negativa ocorrida, indica 

que houve uma menor frequência de sintomas pós-concussionais. Além disso, 

nenhum item isolado apresentou médias iguais aos valores extremos (0 ou 4), 

indicando que houve variância nas respostas dos sujeitos. Destaca-se ainda que a 

variabilidade dos resultados encontra-se classificada de moderada a ampla, 

indicando certa heterogeneidade na dispersão avaliada. Já a média encontrada para 

o instrumento total foi de 22,2 pontos com um desvio-padrão associado de 18,8. 

Como o intervalo total esperado era de 0 a 88 pontos (com média esperada de 44 

pontos) e o observado foi de 0 a 66 (com um intervalo interquartil de 31 pontos), 

observam-se valores estatisticamente diferentes (t(29) = 6,3; p < 0,01) entre a média 

esperada e observada.  

Os produtos finais de todas as etapas foram enviados aos autores originais 

dos respectivos instrumentos para apreciação e informação sobre o andamento da 

pesquisa. O autor principal do Neurobehavioral Symptom Inventory não respondeu a 

nenhum dos três e-mails enviados pelos pesquisadores. A versão final adaptada do 

instrumento, considerada “Versão Brasileira do Inventário de Sintomas 

Neurocomportamentais – NSI-Br” encontra-se no Apêndice VIII. 

 

Propriedades psicométricas 

Análise descritiva  

 A análise descritiva já foi previamente descrito na Tabela 7. A Tabela 20 

apresenta a frequência e distribuição dos sintomas. 
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Tabela 20. Distribuição das frequências de resposta aos 22 sintomas da versão 

brasileira do Inventário de Sintomas Neurocomportamentais, NSI-Br, segunda fase 

(n=236), São Paulo, 2018. 

 

 

Sintomas Média (DP) IC 95% Md IQ 
 

1.Sensação de tontura 0,7 (1,0) 0,5-0,8 0 1 
 

2.Perda de Equilíbrio 0,4 (0,8) 0,3-0,6 0 1 
 

3.Dificuldade de coordenação, desajeitado(a) 0,3 (0,7) 0,2-0,4 0 0 
 

4.Dores de cabeça 0,9 (1,0) 0,8-1,1 1 1 
 

5.Náusea/enjoo 0,2 (0,7) 0,1-0,3 0 0 
 

6.Problemas de visão, visão turva, dificuldade 
para enxergar 

0,5 (1,0) 0,3-0,7 0 1 
 

7.Sensibilidade à luz, a claridade incomoda 0,6 (0,9) 0,4-0,7 0 1 
 

8.Dificuldade para escutar/ouvir 0,4 (0,8) 0,3-0,5 0 0 
 

9.Sensibilidade ao barulho, o barulho 
incomoda 

0,6 (1,0) 0,4-0,8 0 1 
 

10.Dormência ou formigamento em partes do 
meu corpo 

0,5 (0,9) 0,4-0,7 0 1 
 

11.Alteração no paladar(sabor) e/ou 
olfato(cheiro) 

0,3 (0,7) 0,1-0,4 0 0 
 

12.Aumento ou diminuição do apetite 0,4 (0,7) 0,2-0,5 0 0 
 

13.Falta de concentração, não consigo prestar 
atenção, facilmente distraído(a) 

0,7 (1,0) 0,6-0,9 0 1 
 

14.Esquecimento, não consigo me lembrar 
das coisas 

1,0 (1,3) 0,8-1,2 0 2 
 

15.Dificuldade em tomar decisões 0,7 (1,0) 0,5-0,9 0 1 
 

16.Pensamento lento, dificuldade em me 
organizar, não consigo finalizar as coisas 

0,7 (1,1) 0,5-0,9 0 1 
 

17.Fadiga, falta de energia, sinto-me 
cansado(a) facilmente 

0,9 (1,1) 0,7-1,1 0 2 
 

18.Dificuldade em adormecer ou continuar 
dormindo 

0,9 (1,2) 0,7-1,1 0 2 
 

19.Sensação de ansiedade ou tensão 0,7 (1,1) 0,6-0,9 0 1 
 

20.Deprimido (a) ou triste 0,5 (0,8) 0,3-0,6 0 1 
 

21.Facilmente aborrecido(a)/irritado(a) 0,8 (1,0) 0,6-1,0 0 1 
 

22.Pouca tolerância à frustração, sinto-me 
facilmente sobrecarregado(a) pelas coisas 

0,5 (0,9) 0,3-0,7 0 1 
 

NSI - escore total 13,5 (15,4) 11,5-15,4 6,0 21 
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Destaca-se que as médias encontradas para cada um dos 22 itens, 

estudados individualmente, variaram entre 0,3 a 1,0 com desvios-padrão associados 

variando entre 0,7 a 1,3. Esses resultados preliminares são considerados 

satisfatórios, pois a aderência predominante negativa ocorrida, indica que houve 

uma menor frequência de sintomas pós-concussionais. Destaca-se ainda que a 

variabilidade dos resultados encontra-se classificada de moderada a ampla, 

indicando certa heterogeneidade na dispersão avaliada. Já a média encontrada para 

o instrumento total foi de 13,5 ponto com um desvio-padrão associado de 15,4.  

 

Confiabilidade 

A confiabilidade total do NSI-Br, avaliada através do alfa de Cronbach foi de 

0,966, indicando excelente consistência interna. 

 

Análise fatorial 

 Para realizar as análises fatoriais exploratórias e semi-confirmatória, foi 

averiguado as medidas de adequação da amostra (Tabela 21) que demonstrou 

valores adequados. 

Tabela 21. Medidas de adequação da amostra, NSI-Br, São Paulo, 2018. 
 

Escala KMO 
Determinante da Matriz de 

Correlação 
Teste de Esfericidade de 

Bartlett (gl); p 

NSI-Br .933 .00000 
3906.9; 

p<0,0001 
 

 

A análise mostrou que o melhor ajuste ao modelo foi de três componentes, 

obedecendo ao critério de Kaiser do autovalor (“eigenvalue”) maior que 1 e que 

explicam 73,2% da variância (Tabela 22). 
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Tabela 22. Eigenvalue (Autovalores) e Variância total, NSI-Br, São Paulo, 2018. 

Componente Eigenvalue Variância total 

(%) 

1 11.159 50,7 

2 1.958 8,9 

3 1.247 5,7 

4 .994  

5 .790  

6 .754  

7 .580  

8 .559  

9 .511  

10 .449  

11 .407  

12 .357  

13 .328  

14 .316  

15 .285  

16 .250  

17 .228  

18 .222  

19 .181  

20 .164  

21 .147  

22 .116  

 

A Tabela 23 mostra apresenta a solução fatorial (tridimensional) e índices de 

confiabilidade do Inventário de Sintomas Neurocomportamentais. 
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Tabela 23. Solução fatorial e índices de confiabilidade do Inventário de Sintomas 

Neurocomportamentais, NSI-Br, São Paulo, 2018. 

F
a
to

r 

It
e
m

 

Breve descrição 

 
Análise fatorial exploratória 

h2  Matriz fatorial 

Rotação 1a ordem 
2a 

ordem 

Não Sim Cog Em Somt G 

Cog 

12 Alteração apetite .381 1.00 .379   .540 
13 Falta concentração.. .810 1.00 .888   .797 
14 Esquecimento... .825 .790 .789   .826 
15 Dificuldade tomar decisões .844 .731 .765   .840 
16 Pensamento lento... .849 .583 .683   .850 
17 Fadiga .742 .893 .797   .774 
18 Alterações sono .638 .508 .546   .740 

Em 

3 Dificuldade coordenação .582 .580 .350 .608  .617 
5 Náusea/enjoo .551 .743  .418  .454 
10 Dormência/formigamento .714 .628  .718  .676 
19 Sensação ansiedade/tensão .827 1.00  .952  .661 
20 Deprimido ou triste .819 .679  .768  .741 
21 Facilmente aborrecido.. .730 .342 .423 .505  .763 
22 Pouca tolerância frustração .762 .788  .801  .698 

Somt 

1 Sensação tontura .678 .933   .760 .643 
2 Perda de equilíbrio .570 .484   .508 .667 
4 Dores de cabeça .512 .793   .609 .595 
6 Problemas de visão... .733 .644   .662 .735 
7 Sensibilidade a luz.. .718 .707   .682 .719 
8 Dificuldade escutar/ouvir .744 .903   .780 .692 
9 Sensibilidade barulho .687 .757   .689 .695 
11 Alteração paladar/olfato .501 1.00   .680 .534 

 Cog Em Somt TOTAL 

Variância após rotação 50.7 8.9 5.7 65.3 
Alpha padronizado .912 .897 -- .966 
Greatest Lower Bound .962 .959 -- .992 
Ômega de McDonald .924 .903 -- .966 

(Cog = cognitivo, Em = emocional, Somt= somático, h2 = Comunidalidades) 

 

Ao realizar a análise fatorial semi-confirmatória, temos os seguintes 

resultados de ajustes (Tabela 24). 
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Tabela 24. Análises fatoriais semi-confirmatória, estatísticas de ajuste (absoluto, 

relativo e não-centralidade), NSI-Br, São Paulo, 2018. 

(2 = Robust Mean and Variance-Adjusted Chi Square; 2/df = Robust Mean and Variance-Adjusted 
Chi Square Normed (Ratio); GFI = Goodness of Fit Index without diagonal values; AGFI = Adjusted 
Goodness of Fit Index without diagonal values; WRMR = Weighted Root Mean Square Residual; 
RMSR = Root Mean Square of Residuals; Kelley = Kelley’s Criterion; TLI = Tucker) 

 

  

NSI-Br x WHOQOL-bref 

O NSI-Br apresentou correlação forte e inversa quando comparado com a 

qualidade de vida (r=-0,53, p<0,0001), ou seja, quanto maior a pontuação final do 

NSI-Br,  pior é a qualidade de vida do indivíduo (Tabela 25). 

Tabela 25. Coeficiente de correlação entre os escores da versão brasileira do 

Inventário de Sintomas Neurocomportamentais (NSI-Br) e o questionário de qualidade 

de vida da Organização Mundial de Saúde (WHOQOL-bref) (n=236), São Paulo, 2018. 

 

NSI-BR 

(escore 

total) 

WHOQOL-bref 

r= -0,53 P<0,0001 

 

 
 A Figura 6 mostra o gráfico de dispersão entre os escores do NSI-Br e o 

WHOQOL-bref. 

Modelos 

testados 

Robust Goodness of Fit Indices (500 bootstrap samples) 

Absolute  Relative  Noncetrality 

Fitted Statistics  Fitted Residuals  Statistics  Parameter 

x2 x2/df GFI AGFI  WRMR RMSR Kelley  TLI  CFI RMSEA 

2- Fatores > .05 1.58 .988 .988  .037 .065 .065  .965  1,010 .000 

3 -Fatores > .05 0.73 .991 .988  .028 .050 .065  .975  1.016 .000 



Resultados 

          

101 

 

                           
 

Figura 6. Gráfico de dispersão entre os escores da versão brasileira do Inventário de 

Sintomas Neurocomportamentais (NSI-Br) e o questionário de qualidade de vida da 

Organização Mundial de Saúde (WHOQOL-bref) (n=236), São Paulo, 2018. 
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NSI-Br x sintomas depressivos 

O NSI-Br apresentou correlação forte com sintomas depressivos (r=0,60, 

p<0,0001), demonstrando assim, que quanto maior a quantidade de sintomas 

depressivos, pior é a pontuação na avaliação dos sintomas pós-concussionais 

(Tabela 26). 

 

Tabela 26. Coeficiente de correlação entre os escores da versão brasileira do 

Inventário de Sintoma Neurocomportamentais (NSI-Br) e avaliação de sintomas 

depressivos (BDI I) (n=236), São Paulo, 2018. 

 

NSI-BR 

(escore 

total) 

BDI I 

r= 0,60 P<0,0001 

 

 

A Figura 7 mostra o gráfico de dispersão entre os escores do NSI-Br e o BDI 

I. 

 

                  

Figura 7. Gráfico de dispersão entre os escores da versão brasileira do Inventário de 

Sintomas Neurocomportamentais (NSI-Br) e o Inventário de depressão de Beck I 

(n=236), São Paulo, 2018. 
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Avaliação dos sintomas depressivos – BDI I 

O Inventário de Depressão de Beck aplicado na amostra final (n=236) 

apresentou média de 9,17±10,37 pontos (Figura 8). De acordo com os valores de cut 

off já mencionados anteriormente, na presente amostra, 173 indivíduos pontuaram 

abaixo dos 13 pontos (sem depressão/depressão mínima), 17 indivíduos 

apresentaram pontuação para depressão leve, 28 indivíduos apresentaram 

pontuação para depressão moderada e 18 indivíduos apresentaram pontuação para 

depressão grave. 

 

          

 

Figura 8. Diagrama de dispersão do escore total do Inventário de Depressão de Beck 

(n=236), São Paulo, 2018. 

 

  

Avaliação da qualidade de vida – WHOQOL-bref 

A Tabela 27 apresenta a análise descrita por pergunta do questionário 

WHOQOL-Bref.  
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Tabela 27. Distribuição das frequências de resposta às 26 perguntas do questionário 

de qualidade de vida WHOQOL-bref (n-236), São Paulo, 2018. 

QUESTÃO MÉDIA 
DESVIO-
PADRÃO 

COEFICIENTE DE 
VARIAÇÃO 

VALOR 
MÍNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

AMPLITUDE 

Q1 3.7 0.7 20.1 1 5 4 

Q2 3.4 1.1 31.5 1 5 4 

Q3 2.2 1.1 52.4 1 5 4 

Q4 2.4 1.2 52.3 1 5 4 

Q5 3.4 0.9 25.7 1 5 4 

Q6 3.9 0.8 20.4 2 5 3 

Q7 3.4 0.9 27.6 1 5 4 

Q8 3.2 0.9 28.4 1 5 4 

Q9 3.0 0.9 30.2 1 5 4 

Q10 3.6 0.9 23.8 1 5 4 

Q11 3.9 1.0 26.1 1 5 4 

Q12 2.7 0.9 35.2 1 5 4 

Q13 3.4 1.0 29.2 1 5 4 

Q14 2.9 0.8 28.2 1 5 4 

Q15 4.0 1.0 24.9 1 5 4 

Q16 3.2 1.1 35.4 1 5 4 

Q17 3.5 1.0 29.9 1 5 4 

Q18 3.5 1.0 29.9 1 5 4 

Q19 3.6 1.0 27.8 1 5 4 

Q20 3.7 1.0 26.8 1 5 4 

Q21 3.6 1.2 32.3 1 5 4 

Q22 3.6 1.1 30.0 1 5 4 

Q23 3.4 1.1 31.5 1 5 4 

Q24 3.2 1.1 35.9 1 5 4 

Q25 2.8 1.2 40.9 1 5 4 

Q26 2.2 1.0 46.7 1 5 4 

 

Tabela 28. Análise descritiva por domínios do questionário de qualidade de vida 

WHOQOL-Bref (n-236). São Paulo, 2018. 

 

DOMÍNIO MÉDIA 
DESVIO-
PADRÃO 

COEFICIENTE 
DE VARIAÇÃO 

VALOR 
MÍNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

AMPLITUDE 

Físico 14.5 3.3 22.8 5.1 19.4 14.3 

Psicológico 14.6 2.7 18.4 8.0 20.0 12.0 

Relações Sociais 14.6 3.5 24.3 5.3 20.0 14.7 

Meio Ambiente 12.2 2.4 19.3 7.0 19.0 12.0 
Auto-avaliação da 
QV 14.3 3.1 21.6 6.0 20.0 14.0 

TOTAL 13.8 2.4 17.7 8.0 19.1 11.1 
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Na Figura 9 é possível visualizar a pontuação média para cada domínio e a 

pontuação geral para a amostra. De modo geral o gráfico revela que a amostra 

considera sua qualidade de vida satisfatória. 

 

Figura 9. Escores, por domínio, WHOQOL-Bref, Segunda fase, São Paulo, 2018. 
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O termo "adaptação cultural" é utilizado para abranger um processo que olha 

para os dois idiomas (tradução) e as questões de adaptação cultural no processo de 

elaboração de um questionário para uso em outra cultura, com o objetivo de 

maximizar a obtenção de adaptação semântica, idiomática, experimental e 

conceitual entre a fonte e o idioma alvo108,117. Como o processo de desenvolvimento 

de um novo instrumento é árduo, e também requer tempo e investimento, muitos 

pesquisadores optam por adaptar instrumentos já existentes em realidade e 

contextos distintos daqueles que foram criados118. No entanto, o instrumento 

adaptado precisa satisfazer todos os critérios metodológicos exigidos para que seja 

considerado válido e confiável para aquilo que se propõe a medir no cenário 

desejado108. 

O presente estudo se propôs a realizar a adaptação transcultural das escalas 

Rivermead Post Concussion Symptoms Questionnaire e Neurobehavioral Symptom 

Inventory originalmente desenvolvidos em língua inglesa para o português falado no 

Brasil, assim como avaliar suas propriedades psicométricas. O processo de ATC 

seguiu referências consolidadas, respeitando as etapas de tradução, síntese das 

traduções, retrotradução, Comitê de Especialistas e pré-teste108. Até o presente 

momento, este é o primeiro estudo de ATC de ambos os instrumentos encontrado 

relatado na literatura. 

A etapa de tradução resultou em versões embora semelhantes, com 

pequenas diferenças devido à formação e área de atuação dos tradutores 

selecionados. A síntese das traduções reuniu o mais adequado entre as duas 

traduções e a etapa de retrotradução nos deu a oportunidade de confirmar a boa 

qualidade das etapas realizadas anteriormente. 

A realização do CE multidisciplinar contribuiu imensamente ao processo e 

enriqueceu a preparação dos instrumentos pré-finais. Nesta fase, avaliou-se também 

a validade de conteúdo dos instrumentos, através de três avaliações: avaliação das 

traduções, avaliação dos quatro tipos de equivalências e avaliação quanto à clareza, 

pertinência, relevância e dimensionalidade dos itens dos instrumentos. A partir do 

apontamento e avaliação do CE foi possível adaptar o vocabulário para uma melhor 
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compreensão da população alvo. O índice de validade de conteúdo obtido em 

ambos os instrumentos, foi superior ao mínimo recomendado na literatura, que é de 

70%107,109. Ressalta-se a importância de um CE multidisciplinar, pois embora 

existam muitas formas, diretrizes ou recomendações para realizar o processo de 

ATC, o CE têm sido destacado como um papel fundamental117. 

Os pré-testes realizados com a população alvo foram importantes para 

identificar as necessidades de novos ajustes, para melhor adequar à compreensão e 

aplicabilidade dos instrumentos. Todas as perguntas (100%) foram respondidas e 

não foi mencionado a extensão do questionário como um problema ou limitação. A 

receptividade dos participantes foi positiva com os instrumentos, e houve relatos 

como “Esse questionário vai ajudar muitas pessoas!” ou “Agora sim, consigo falar 

melhor o que eu sinto e pontuar se incomoda muito ou não” ou ainda “Nunca tinha 

reparado que eu sentia tudo isso, há tanto tempo!”. 

Ao final desta fase, as versões brasileiras dos instrumentos, Questionário 

Rivermead de sintomas pós-concussionais (RPQ-Br) e Inventário de sintomas 

neurocomportamentais (NSI-Br), foram consideradas totalmente compreensíveis e 

adaptadas ao contexto proposto. Complementarmente a esta etapa, devem ser 

realizadas as análises psicométricas para verificar a validade e confiabilidade dos 

novos instrumentos99,101,108. Adaptar e validar um instrumento são, portanto, passos 

distintos, mas complementares ao processo de pesquisas metodológicas. 

 Na análise de consistência interna, o RPQ-Br apresentou resultado 

satisfatório de evidência de confiabilidade (α = 0,918), superior até quando 

comparado com resultados encontrados em outros trabalhos91,119.  

A análise fatorial é definida como uma técnica estatística que analisa a 

variabilidade do conjunto de itens do instrumento de modo a compor um mesmo 

número de variáveis latentes que não são medidas diretamente. É considerada uma 

técnica de averiguação (ou confirmação) da dimensionalidade das variáveis e 

identificação de redundâncias99. O RPQ-Br apresentou satisfatórias medidas de 

adequação da amostra permitindo proceder adequadamente com as análises 

fatoriais. A análise fatorial exploratória foi realizada e não confirmou a estrutura 

unifatorial do instrumento original11. Foram testados os modelos com 1, 2, 3 e até 4 
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fatores, conforme resultados relatados em estudos prévios11,91,119,120. Os resultados 

mostraram que apesar dos índices relativos ao ajuste do modelo serem melhores 

nos modelos com três e quatro fatores, ao analisar as matrizes rodadas, foi 

verificado que existem fatores com apenas um item, o que, na verdade, não 

configura um fator e tem sido inaceitável na literatura internacional. É sugerido 

então, a solução em dois fatores para o RPQ-Br, como melhor ajuste ao modelo.  

O modelo com dois fatores, também confirmado em outro estudo91, apesar de 

não apresentar os melhores índices de ajuste, apresentou parâmetros aceitáveis. No 

entanto, deve-se ter atenção com o fato de que esta solução apresenta um caso 

Heywood (quando uma correlação é maior do que 1,0), no caso, o item 11 

(dificuldade de concentração). Isso geralmente indica um problema de 

bicolinearidade (variáveis altamente correlacionadas) - o item 11 (dificuldade de 

concentração) e o item 10 (esquecimento, memória ruim), apresentam correlação de 

0,892. Deste modo, os resultados encontrados neste trabalho devem ser vistos com 

parcimônia, e é fortemente sugerido que trabalhos futuros devam considerar a 

retirada do item (ou de itens), a fim de melhorar o ajuste ao modelo e observar se os 

resultados se repetem. Como não tínhamos autorização do autor original para tal, 

neste momento, as análises fatoriais foram realizadas com todos os itens. 

A fraca correlação inversa, estatisticamente significante, entre o escore final 

do RPQ-Br com o WHOQOL-bref, evidencia que, a medida que quanto maior for a 

pontuação final no RPQ-Br, pior será a percepção sobre questões relacionadas à 

qualidade de vida. Estudos prévios com TCE grave evidenciam isso claramente 

devido às sequelas obtidas pós-TCE121,122; alguns outros estudos com TCE leve ou 

moderado têm evidenciado como os sintomas pós-concussionais afetam as 

atividades de vida diária, o nível de satisfação, o bem-estar, o ajustamento social e o 

retorno ao trabalho33,123–125. 

Por outro lado, a correlação entre o escore final do RPQ-Br com o BDI I foi 

positiva e estatisticamente significante, ou seja, quanto mais sintomas depressivos, 

pior é o escore na pontuação dos sintomas pós-concussionais. As correlações 

encontradas confirmam então, uma hipótese dos pesquisadores do estudo: existe 
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correlação significativa positiva entre a pontuação obtida no RPQ-Br e escores de 

qualidade de vida e sintomas depressivos. 

Seguindo para as análises psicométricas do Inventário de Sintomas  

Neurocomportamentais, NSI-Br, o melhor ajuste ao modelo encontrado foi de três 

fatores. A solução com dois fatores não seria conveniente, pois em um dos fatores 

aparece, novamente, um caso Heywood. Com o modelo de três fatores este erro 

não ocorre, porém foram identificados problemas como tripla saturação 

(náusea/enjoo), dupla saturação (facilmente aborrecido/irritado) e um item 

(diminuição ou aumento do apetite) que não satura em nenhum fator quando 

considerado o valor de 0,40 como ponto de corte. 

Um outro problema que ocorreu foi o fato do determinante da matriz de 

correlação ser muito próximo de zero absoluto (mais de 4 zeros depois da vírgula). 

Isso indica que existe, ao menos, uma correlação maior que 0,85, o que configura o 

problema de bicolinearidade. Mesmo destacados esses problemas, a solução em 

três fatores ainda pode ser considerada a melhor opção. 

Com relação aos resultados da análise semi-confirmatória, pode-se notar que 

os resultados dos índices TLI (NNFI) e CFI foram maiores que 1.0, o que representa, 

mais uma vez, o problema de bicolinearidade do modelo exploratório. Quanto ao qui-

quadrado, embora tenha sido não significativo (que é o desejável), o índice parece 

alterado (p = 0.999). Quanto ao qui-quadrado normalizado (X2/gl), o resultado é 

menor que 1.0, o que também é desejável, porém em função do índice de 

probabilidade do qui-quadrado, também nos deixa dúvida quanto à pertinência deste 

resultado. Quanto ao RMSEA, o seu resultado é também desejável, porém, mais 

uma vez, nos deixa em dúvida quanto sua interpretação em função deste problema 

de bicolinearidade do modelo exploratório. Quanto ao RMSR, por tratar-se dos 

resíduos, não sofre a influência da bicolinearidade, e seu resultado é pertinente e 

adequado, mesmo considerando o critério de Kelley. Quanto ao GFI e ao AGFI, 

mesmo que eles tenham como base o critério do qui-quadrado, os resultados não 

parecem alterados. 

Infelizmente, os instrumentos não estão isentos de problemas e trabalhos 

futuros com avaliação psicométricas com o instrumento NSI-Br devem levar em 
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consideração os achados que foram encontrados neste estudo, e permitir outras 

análises e possível exclusão de itens, se autorizado pelos autores responsáveis ou 

criadores dos instrumentos. 

A correlação entre o NSI-Br e o WHOQOL-bref foi moderada e inversa, 

estatisticamente significativa, que evidencia igualmente ao RPQ-Br, que quanto 

maior for a pontuação final no NSI-Br, pior será a percepção sobre a qualidade de 

vida. Também, a correlação entre o escore final do NSI-Br com o BDI I foi moderada, 

positiva e estatisticamente significativa, ou seja, quanto mais sintomas depressivos 

estiverem presentes, pior tende a ser o escore na pontuação dos sintomas pós-

concussionais. Há evidências crescentes de que a depressão e a ansiedade têm um 

impacto significativo nos sintomas pós-concussionais126–128. 

Estudo de Lange e colaboradores127, em uma amostra de 60 adultos que 

tiveram TCE leve, os participantes que apresentavam depressão em fase pré-lesão, 

95,7% apresentaram critérios diagnósticos para SPC enquanto que somente 48,6% 

dos participantes que não tinham depressão, atingiam os mesmos critérios. 

Estudos também sugerem que as consequências emocionais que ocorrem 

após o TCE leve afetam diferentes domínios funcionais do indivíduo e impactando 

de forma negativa o bem-estar, a satisfação com a vida e a avaliação geral da 

QV129–131.  

Por fim, o RPQ-Br e o NSI-BR mostram-se como instrumentos potencialmente 

úteis para instrumentalizar as equipes médicas e multidisciplinares no atendimento 

ao paciente após o TCE, trazendo evidências de validade e confiabilidade. 

Acreditamos que os instrumentos podem contribuir para um atendimento e 

acompanhamento holístico e com possibilidade de reconhecimento dos sintomas de 

uma forma mais clara e eficiente. 

 

7.1  Dificuldades 

No desenvolvimento do estudo foram encontradas algumas dificuldades. A 

principal delas foi relacionada ao recrutamento dos indivíduos para o estudo. A 
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maior dificuldade encontrada foi de realizar o contato telefônico com os pacientes: 

muitos números de telefones cadastrados nos sistemas eletrônicos do hospital não 

existem mais ou, estão programados para não receber chamadas ou ainda, não 

pertencem mais ao paciente ou ao familiar do mesmo. 

Na tentativa de suprir este problema, uma emenda foi submetida ao Comitê 

de Ética para autorizar o recrutamento dos pacientes via redes sociais (Facebook, 

WhatsApp e e-mail). Ainda assim, o problema não foi sanado de imediato pois se 

percebeu uma dificuldade dos próprios indivíduos em reconhecerem que tiveram um 

TCE – mesmo fornecendo informações sobre o assunto, muitos achavam que a 

“batida na cabeça” foi muito leve e acreditavam que não se enquadravam para o 

estudo. 

 

7.2  Pontos fortes 

 A estrutura de pesquisa estabelecida no Pronto Socorro e no Ambulatório de 

Neurotrauma da Instituição nos permitiu ter acesso a um grande número de 

indivíduos que vítimas de TCE. Além de um estudo inédito, acumulamos maior 

conhecimento sobre os sintomas pós-concussionais na população estudada. Assim 

como, avaliamos a qualidade de vida nesta população, dados poucos estudados até 

o momento. A utilização de surveys e coleta de dados offline, com o uso do software 

REDCap permitiu um alcance substancial de indivíduos que tiveram TCE. 

 

7.3  Limitações do estudo 

A grande limitação do estudo é o seu desenho, que por ser transversal, limita 

a capacidade de derivar inferências causais e, embora os dados sobre os sintomas 

e qualidade de vida tenham sido analisados e correlacionados, a relação de 

associação encontrada no estudo não sugere necessariamente, uma relação de 

causa e efeito. Entretanto, a identificação de indícios de associações poderá ajudar 

a delinear trabalhos futuros que visem avaliar causalidade.  
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Um parâmetro de confiabilidade, teste-reteste, não foi realizado, devido à 

viabilidade do estudo, pois requer maior disponibilidade de tempo dos avaliadores e 

de deslocamento dos participantes e de seus familiares. 

A não autorização para a separação de itens duplos (dois sintomas em uma 

só pergunta) e também para excluir itens, deixou as análises pouco maleáveis e 

assim, os instrumentos finais acabaram permanecendo com algumas inadequações 

sob o ponto de vista psicométrico. 

 

7.4 Perspectivas futuras 

Este estudo disponibiliza para a comunidade científica dois novos 

instrumentos para avaliação de sintomas pós-concussionais. O uso dessas escalas 

poderá facilitar o reconhecimento mais precoce dos sintomas e ajudar no 

direcionamento de um acompanhamento multidisciplinar do paciente. O RPQ-Br e o 

NSI-Br são ferramentas que poderão contribuir de forma positiva na assistência 

clínica fornecida ao paciente e sua família, seja nos estágios iniciais após o 

traumatismo ou em casos cuja presença dos sintomas é persistente. 
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As versões brasileiras do Rivermead Post Concussion Symptoms 

Questionnaire e do Neurobehavioral Symptom Inventory encontram-se adaptadas 

transculturalmente para a língua portuguesa falada no Brasil, para serem aplicadas 

em indivíduos que tiveram TCE leve e moderado.  

Os referidos questionários são confiáveis segundo os critérios de consistência 

interna. Assim como, os questionários apresentam índices de validade satisfatórios 

de acordo com os critérios de dimensionalidade (validade de constructo) e quando 

correlacionados com medidas de qualidade de vida e sintomas de depressão 

(validade convergente). 
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APÊNDICE I. CARTA DE COMPROMISSO ASSINADA POR TODOS OS JUÍZES QUE 

ACEITARAM PARTICIPAR DO COMITÊ DE ESPECIALISTAS 

 

TERMO DE COMPROMISSO – COMITÊ DE ESPECIALISTAS 

 

Eu, _________________________________________________________________, RG nº: 

_______________________, concordo em participar de forma voluntária no projeto de mestrado 

“Adaptação transcultural das escalas The Rivermead Post-Concussion Symptoms Questionnaire e 

Neurobehavioral Symptom Inventory para português falado no Brasil para avaliação da Síndrome 

Pós-Concussional”, da pesquisadora Marcia Mitie Nagumo, aluna vinculada ao Programa de Pós-

Graduação em Neurologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Recebi todas as 

informações pertinentes ao Comitê de Especialistas na Carta Convite deste projeto. Estou ciente que 

minha identidade será mantida em sigilo e que possuo o direito de deixar de participar do estudo em 

qualquer momento, sem que isso traga qualquer prejuízo à minha pessoa. Estou ciente que minhas 

observações feitas durante a participação no projeto poderá ser utilizada em trabalhos e eventos 

científicos, sem restrições de prazo e citações desde a presente data. 

 

 

_____________________________________________________________________ 

Local, Data                                                                           Assinatura  
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APÊNDICE II. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

HOSPITAL DE CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - 
HCFMUSP 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 
1.NOME DO PACIENTE :......................................................................................................................... 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº: .......................................  SEXO : M F  
DATA NASCIMENTO: ......../......../….... 
ENDEREÇO................................................................................................... Nº ............ APTO: ........... 
BAIRRO: ........................................................ CIDADE: ................................................. 
CEP:............................  TELEFONE: DDD (.......) ............................................................. 

2.RESPONSÁVEL LEGAL ....................................................................................................................... 
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) ...................................................... 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº:........................................   SEXO:      M F   
DATA NASCIMENTO.: …...../........./........ 
ENDEREÇO: .................................................................................................. Nº .......... APTO: ........... 
BAIRRO: ........................................................ CIDADE: ................................................. 
CEP: ............................ TELEFONE: DDD (......).............................................................. 
E-mail:................................................................................................................ 

________________________________________________________________________ 

II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA 
1.TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: Validação para português brasileiro das escalas 
Rivermead Post Concussion Symptoms Questionnaire e Neurobehavioral Symptom Inventory para 
uso em doentes com traumatismo cranioencefálico. 
 
2. PESQUISADOR RESPONSÁVEL: 
Dr. Robson Luis Oliveira de Amorim 
CARGO/FUNÇÃO: Médico-Assistente do Pronto Socorro de Neurocirurgia HC-FMUSP 
INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 114985 
UNIDADE DO HC-FMUSP: Serviço de Emergência da Divisão de Neurocirurgia do Hospital de Clínicas 
da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo(HC-FMUSP). 
 
PESQUISADOR EXECUTANTE: Marcia Mitie Nagumo 
CARGO/FUNÇÃO: Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Neurologia da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo  
UNIDADE DA USP: Faculdade de Medicina da USP 
 
3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 
SEM RISCO[ ] RISCO MÍNIMO[x] RISCO MÉDIO[ ]  RISCO BAIXO[ ] RISCO MAIOR[ ]               
(probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como consequência imediata ou tardia do estudo) 

 
4.DURAÇÃO DA PESQUISA : 24 meses 
 
 
 
Rubrica do sujeito de pesquisa ou responsável__________ Rubrica do pesquisador__________ 
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1. Desenho do estudo e objetivos da pesquisa: Estamos realizando este estudo para traduzir e 
adaptar para a língua portuguesa falada no Brasil dois instrumentos que avaliam as pessoas que 
sofreram um trauma na cabeça. Essas escalas servem para identificar os sintomas que são 
frequentemente relatados após um trauma na cabeça. Temos também como objetivos deste estudo 
verificar a validade e confiabilidade dos instrumentos; avaliar se a presença de sintomas depressivos 
agravam os sintomas após o trauma e verificar se esses sintomas afetam a sua qualidade de vida 

 
2. Descrição dos procedimentos que serão realizados : Esse estudo será realizado da seguinte 
forma: a pesquisadora executante do projeto aplicará quatro questionários: dois são relacionados aos 
sinais e sintomas que o Sr(a) apresenta, um sobre qualidade de vida e por último, um sobre sintomas 
depressivos. As perguntas são simples. A aplicação dos quatro questionários será de aproximadamente 
35-40 minutos. Na sequência, também será analisado o seu prontuário médico para buscar informações 
sobre data e hora do trauma, sinais e sintomas, histórico médico (doenças prévias, medicamentos 
utilizados, cirurgias, tratamento prescrito), exames solicitados e resultados.  
 
3. Desconfortos e riscos esperados. Risco mínimo - os riscos deste estudo são mínimos e 
relacionados àqueles decorrentes dos procedimentos que serão realizados rotineiramente no hospital, 
independente do estudo. Assim, sua participação não causará riscos adicionais ao(a) senhor(a). Não será 
feito nada a mais que o procedimento explicado. A duração total da aplicação dos quatro questionários 
acredita-se ser em torno de 35-40 minutos. Você pode vir a apresentar sinais de cansaço durante a 
aplicação dos questionários. O cenário ideal é que a aplicação da bateria de questionários seja realizada 
no mesmo dia, mas nada impede a realização de uma pausa para descanso se for de sua necessidade. 
 
4.Benefícios que poderão ser obtidos: Este estudo é muito importante para que os serviços de saúde 
tenham mais uma ferramenta para avaliar as pessoas que sofreram um traumatismo na cabeça, 
auxiliando no diagnóstico e no acompanhamento da concussão cerebral pelos profissionais. Os 
benefícios deste trabalho serão: benefício de compreensão da SPC depois do trauma, diagnóstico e 
acompanhamento dos sintomas apresentados; benefício do conhecimento da impacto em sintomas 
depressivos e qualidade de vida do paciente; benefício de validação de uma escala para avaliação de 
SPC, de aplicação rápida, em doentes sintomáticos pós-TCE. 
 
5.Procedimentos alternativos que possam ser vantajosos: até o momento, não há no Brasil, um 
questionário que avalie os sintomas após o trauma na cabeça.  
 
6. Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa 
para esclarecimento de eventuais dúvidas. O investigador principal é o Dr. Robson Luis Oliveira de 
Amorim e a pesquisadora executante é Marcia Mitie Nagumo, ambos podem ser encontrados no 
endereço Rua Enéas de Carvalho Aguiar, 255, 4º andar. Tel: 2661-7226. Se você tiver alguma 
consideração ou dúvida sobre a ética em pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa 
(CEP)- Rua Dr. Ovídio Pires de Campos, 225 – 5º andar, tel: 2661-6442, ramais 16,17,18 ou 20, email: 
cappesq@hcnet.usp.br  
 
7. É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de participar 
do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na Instituição. No presente 
estudo o Sr. (a Sra.) ou seu familiar é completamente livre tanto para participar quanto para interromper 
sua participação a qualquer momento, sem nenhuma restrição quanto à sua participação nos eventuais 
benefícios que possam resultar do mesmo. A sua participação neste estudo poderá ser interrompida pelo 
investigador sem o seu consentimento. Na eventualidade de o Sr. (a Sra.) decidir interromper a sua 
participação neste estudo, por favor notifique o investigador por meio dos e-mails:  amorimrl@usp.br e 
marcia.nagumo@usp.br 
 
 

Rubrica do sujeito de pesquisa ou responsável__________ Rubrica do pesquisador__________ 
 

mailto:cappesq@hcnet.usp.br
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8. As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros doentes, não sendo 
divulgado a identificação de nenhum paciente. Sua identidade neste estudo será tratada 
confidencialmente. Os resultados deste estudo poderão ser publicados para fins científicos, mas não 
conterá nenhuma citação ou menção ao seu nome e nenhuma referência identificável a seu respeito. Os 
registros de sua participação neste estudo são acessíveis apenas à Comissão de Ética e aos 
pesquisadores participantes deste estudo, e serão mantidas em sigilo tanto quanto permitido por lei. 
9. Caso seja do seu interesse, você terá o direito de saber sobre os resultados desse estudo quando ele 
estiver sido finalizado.  
 
10. Despesas ou compensações: Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do 
estudo. Também não há compensação financeira relacionada à sua participação. 
 
11. Nós pesquisadores, utilizaremos os dados coletados apenas para esta pesquisa. 
________________________________________________________________________ 
 
III - CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 
Declaro ter sido suficientemente informado(a) a respeito das informações que li ou que foram lidas para 
mim, descrevendo o estudo Validação para português brasileiro das escalas Rivermead Post 
Concussion Symptoms Questionnaire e Neurobehavioral Symptom Inventory para uso em doentes 
com traumatismo cranioencefálico. Eu discuti com Marcia Mitie Nagumo e/ou Dr. Robson Luis 
Oliveira de Amorim sobre a minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros  
 
 
para mim quais são os propósitos do estudo, como será realizado o estudo, seus desconfortos e riscos, 
as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha 
participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar 
o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou 
perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço 
 
__________________________________________________  Data ____/ ____  / ____                      
assinatura do paciente/ representante legal 
 
 
____________________________________________________    Data ____/ ____  / ____           
assinatura da testemunha 
 
(para casos de indivíduos menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou portadores de 
deficiência auditiva ou visual) 
(Somente para o responsável do projeto)_________________________________________ 
 
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste paciente 
ou representante legal para a participação neste estudo. 
_____________________________________________________     Data ____/ ____  / ____ 
assinatura do responsável pelo estudo 
 
 

 

Rubrica do sujeito de pesquisa ou responsável__________ Rubrica do pesquisador__________ 
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APÊNDICE III. E-MAIL DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR O PROCESSO DE 

ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL, VALIDAÇÃO E USO DO INSTRUMENTO NO 

BRASIL, DO AUTOR RESPONSÁVEL PELO QUESTIONÁRIO RIVERMEAD POST 

CONCUSSION SYMPTOMS QUESTIONNAIRE 
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APÊNDICE IV. E-MAIL DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR O PROCESSO DE 

ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL, VALIDAÇÃO E USO DO INSTRUMENTO NO 

BRASIL, DO AUTOR RESPONSÁVEL PELO QUESTIONÁRIO NEUROBEHAVIORAL 

SYMPTOM INVENTORY 
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APÊNDICE V. CARTA-CONVITE ENVIADO AOS PARTICIPANTES DO PRIMEIRO 

COMITÊ DE ESPECIALISTAS 

 

 

De: Marcia Mitie Nagumo 

A/C:  

REF: Convite para participação em estudo, como juiz (a) do Comitê de Especialistas 

 

São Paulo, __ de __________ de 2016. 

Prezado (a)______________, 

 É com grande satisfação que gostaríamos de convidá-lo (a) para participar como juiz (a) do 

Comitê de Especialistas para avaliação dos processos de tradução e retrotradução do projeto de 

pesquisa de mestrado “Adaptação transcultural das escalas “The Rivermead Postconcussion 

Questionnaire” e “Neurobehavioral Symptoms Inventory” para português falado no Brasil para avaliação 

da Síndrome Pós-Concussional”. 

 O instrumento “The Rivermead Post-Concussion Symptoms Questionnaire1,2” foi criado 

originalmente na Inglaterra, em 1995, e avalia 16 sintomas que frequentemente ocorrem nos doentes 

pós-traumatismo cranioencefálico, em que é avaliado o grau de experiência e gravidade dos sintomas. 

Os sintomas podem ser graduados de zero (nunca apresentei o sintoma) até quatro (é um problema 

grave).  O “Neurobehavioral Symptom Inventory3” foi criado nos Estados Unidos, no mesmo ano (1995), é 

bem semelhante ao Rivermead porém é composto por 22 sintomas, em que o doente irá graduá-los entre 

zero (raramente está presente) a quatro pontos (sintoma muito grave). Os instrumentos são de fácil 

aplicação e podem ser auto-aplicado ou aplicados por um profissional de saúde. 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (CAPPesq). 

 Até o momento foram desenvolvidas as seguintes etapas4,5: 

1. Tradução inicial: T1 e T2 

2. Síntese das traduções: T12 

3. Retrotradução: BT1 e BT2 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
FACULDADE DE MEDICINA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
NEUROLOGIA 
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Todos os instrumentos produzidos nas fases anteriores serão disponibilizados e o objetivo 

principal deste Comitê é de consolidar todas as versões dos instrumentos, resguardando o processo de 

adaptação transcultural, corrigir, modificar ou rejeitar itens ambíguos ou discrepantes, no intuito de 

colaborar para que os instrumentos pré-finais apresentem equivalência semântica, idiomática, cultural e 

conceitual.  

 

• Equivalência Semântica (ES): refere-se à equivalência do significado das palavras ou à correta 

tradução de itens e conceitos.  

• Equivalência Idiomática (EI): refere-se à equivalência de expressões coloquiais ou idiomáticas de difícil 

tradução, geralmente são expressões particulares de uma região, população ou cultura. A simples 

tradução da expressão original pode acarretar em total perda de seu significado no outro idioma. Nestes 

casos, expressões equivalentes devem ser sugeridas ou formuladas pelo comitê para substituir as 

originais, de forma a preservar o significado do idioma original; 

• Equivalência Cultural ou Experimental (EE) refere-se à verificação da coerência das traduções 

realizadas, resguardando aspectos culturais. Avalia a existência de itens que reflete experiências do 

contexto vivido pela cultura alvo(brasileira). 

• Equivalência Conceitual (EC) refere-se ao resguardo de aspectos conceituais, avaliação de palavras 

que frequentemente capturam significados das duas culturas. Muitas palavras ou expressões podem ter 

equivalência semântica em outros idiomas, no entanto, podem não preservar a mesma equivalência 

conceitual. 

Solicitamos que, ao revisar a tradução dos instrumentos para o português, a concordância com a 

tradução seja julgada por meio de uma escala de equivalência proposta por Waltz, Strickland e Lenz6: -1 

(não equivalente), zero (indeciso) e +1 (equivalente). Lembrando que todas as caselas de avaliação 

de equivalências transculturais deverão ser preenchidas. No campo observações, por favor, escreva 

suas sugestões para melhorar a tradução ou caso tenha avaliado como -1(não equivalente) ou 0 

(indeciso).  

Segue o Anexo 1 (Tabela 1 dos respectivos instrumentos) para a avaliação das equivalências 

com os seguintes itens: instrumento original, T1, T2 e síntese de T1 e T2. Segue ainda o Anexo 2 

(Tabela 2 dos respectivos instrumentos), para a verificação da BT1 e BT2. 

Agradecemos desde já a sua colaboração nesta pesquisa. 

Marcia Mitie Nagumo 

Dr. Robson Luis Oliveira de Amorim 

Profa. Dra. Renata Eloah Lucena Ferretti-Rebustini 
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APÊNDICE VI. MANUAL ENVIADO AOS PARTICIPANTES DO SEGUNDO 

COMITÊ DE ESPECIALISTAS 

 

MANUAL DE ANÁLISE DE ITENS PARA COMITÊ DE ESPECIALISTAS 

O Rivermead Post Concussion Symptoms Questionnaire é um instrumento inglês e o 

Neurobehavioral Symptom Inventory é americano, e ambos foram criados em 1995. São largamente 

utilizados para avaliação dos sintomas pós-concussionais e diagnóstico da Síndrome Pós-

Concussional. No Brasil, infelizmente não existe um instrumento que avalie esses sintomas pós-

traumatismo cranioencefálico (TCE), o que nos levou a realizar a adaptação transcultural (ATC) dos 

mesmos. O processo de ATC é sistematizado e envolve diversas etapas, sendo uma delas, o Comitê 

de Especialistas. 

Sem delongas, cabe ressaltar o que se entende por clareza de linguagem, pertinência prática, 

relevância teórica e dimensionalidade, critérios que fazem parte dos instrumentos para os quais você 

foi convidado a participar como “juiz-avaliador”. A seguir, as definições propostas: 

− Clareza de linguagem: deverá ser avaliado se o item encontra-se claro, ou seja, se a linguagem 

utilizada para a elaboração do mesmo será entendida pelo sujeito da pesquisa (indivíduos pós-TCE 

leve ou moderado); 

− Pertinência prática: neste critério, o juiz-avaliador deverá ficar atento para a importância de cada 

item, se ele realmente é necessário para compor o instrumento; 

− Relevância teórica: aqui deverá ser avaliado se o item é ou não relevante para o assunto (sintomas 

pós-concussionais/síndrome pós-concussional); 

− Dimensionalidade: neste critério, o juiz-avaliador deverá assinalar se o item representa o fenômeno 

que está sendo medido, no caso, sintomas pós-concussionais/síndrome pós-concussional.  

A sua função no papel de juiz-avaliador é muito importante para a análise dos instrumentos nas 

etapas subsequentes do desenvolvimento do instrumento. A fim de facilitar esta tarefa, por favor, siga 

os seguintes critérios na sua análise: 

 

1. Clareza de linguagem: avalie esse critério segundo sua opinião de especialista indicando (de 1 a 5) 

se você considera que o item é: Pouquíssimo claro (1); Pouco claro (2); Razoavelmente claro (3); Em 

grande parte claro (4); Muitíssimo claro (5). 

2. Pertinência teórica: avalie este critério segundo sua opinião de especialista indicando (de 1 a 5) se 

você considera que o item é: Pouquíssimo pertinente (1); Pouco pertinente (2); Razoavelmente 

pertinente (3); Em grande parte pertinente (4); Muitíssimo pertinente (5). 
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3. Relevância teórica: avalie este critério segundo sua opinião de especialista indicando (de 1 a 5) se 

você considera que o item é: Pouquíssimo relevante (1); Pouco relevante (2); Razoavelmente 

relevante (3); Em grande parte relevante (4); Muitíssimo relevante (5). 

4. Dimensionalidade: avalie este critério segundo sua opinião de especialista,  se você considera que o 

item representa o fenômeno que está sendo medido (no caso, sintomas pós-concussionais) indicando 

(de 1 a 5) se o item é: Pouquíssimo representativo (1); Pouco representativo (2); Razoavelmente 

representativo (3); Em grande parte representativo (4); Muitíssimo representativo (5). 

5. Observações: caso você venha assinalar as respostas 1 ou 2 ou 3, aponte as observações que você 

julgar necessárias, de forma que possam melhorar cada item, ou qualquer outro aspecto relevante, 

melhorando, assim, a qualidade do instrumento. Este passo é fundamental, pedimos sua atenção a 

este aspecto. 

Para que você possa avaliar corretamente, junto a este “Manual de Análise de Itens para 

Comitê de Especialistas”, você irá receber dois links que irá direcioná-lo(a) para o Google Forms 

(online) e que lhe permitirá fazer todas essas avaliações mencionadas acima. 

Sugere-se que a análise seja realizada sem nenhuma interferência, sem pedir opinião de 

terceiros, em um ambiente silencioso, estando descansado (se possível) e sendo bem crítico. Saiba 

que suas críticas não serão levadas como pessoais (lembrando que o objetivo é desenvolver o 

melhor instrumento possível). 

Por fim, gostaria de agradecer de antemão a sua participação neste Comitê de Especialistas, 

salientando que tanto eu (Marcia Mitie Nagumo) quanto meus professores/orientadores (Dr. Robson 

Luis Oliveira de Amorim e Profa. Dra. Renata Eloah de Lucena Ferretti-Rebustini) estamos à 

disposição para quaisquer eventuais dúvidas que possam surgir. 

Muito obrigada,  

 Marcia M.Nagumo  
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APÊNDICE VII. VERSÃO BRASILEIRA DO QUESTIONÁRIO RIVERMEAD DE 

SINTOMAS PÓS-CONCUSSIONAIS - RPQ-Br  

Versão Brasileira do Questionário Rivermead de Sintomas Pós-concussionais 
RPQ-Br 

Após um traumatismo na cabeça ou um acidente, algumas pessoas apresentam 
sintomas que podem causar preocupação ou incômodo. Gostaríamos de saber se, no 
momento, você apresenta algum dos sintomas citados abaixo. Como muitos desses 
sintomas normalmente ocorrem, gostaríamos que você comparasse sua situação atual 
com a anterior ao acidente. Para cada pergunta, circule por favor, o número que mais 
se aproxima da sua resposta.  
0 = Nunca senti 
1 = Não é mais um problema 
2 = É um problema leve 
3 = É um problema moderado 

4 = É um problema grave 

Comparado a  antes do acidente, você (nas últimas 24 horas) apresenta:  

Dor de cabeça 0  1  2  3  4 
Sensações de tontura 0  1  2  3  4 
Náusea ou vômito 0  1  2  3  4 

Sensibilidade ao barulho, incomoda-se facilmente com barulho 
0  1  2  3  4 

Alteração do sono 0  1  2  3  4 
Fadiga, sente-se cansado com maior facilidade 0  1  2  3  4 
Irritação, facilmente irritado 0  1  2  3  4 
Depressão ou choro fácil 0  1  2  3  4 
Sensação de frustração ou impaciência 0  1  2  3  4 
Esquecimento, memória ruim 0  1  2  3  4 
Dificuldade de concentração 0  1  2  3  4 
Lentidão de pensamento 0  1  2  3  4 
Visão embaçada 0  1  2  3  4 

Sensibilidade à luz, incomoda-se facilmente com a claridade 
0  1  2  3  4 

Visão dupla 0  1  2  3  4 
Inquietação, dificuldade de ficar parado 0  1  2  3  4 
Você apresenta quaisquer outras dificuldades?  
1.________________________________________ 0  1  2  3  4 

2. ________________________________________ 0  1  2  3  4 
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APÊNDICE VIII. VERSÃO BRASILEIRA DO INVENTÁRIO DE SINTOMAS 

NEUROCOMPORTAMENTAIS - NSI-Br  

Versão Brasileira do Inventário de Sintomas Neurocomportamentais 
NSI-Br 

Nome:________________________________________________ Data:______________ 
Idade____________Sexo_________ Escolaridade_______________________________ 

Por favor, classifique os seguintes sintomas com relação a quanto eles têm incomodado 
você nas últimas duas semanas: 

0 = Ausente - Raramente presente; não é um problema. 

1 = Leve - Às vezes presente, mas não interrompe minhas atividades; geralmente posso 
continuar com o que estou fazendo; isso não me preocupa. 

2 = Moderado - Com frequência presente, ocasionalmente interrompe minhas atividades; 
geralmente posso continuar o que estou fazendo com algum esforço; sinto-me um pouco 
preocupado. 

3 = Grave - Com frequência presente e interrompe minhas atividades; só consigo fazer 
coisas simples ou que exijam pouco esforço; sinto que preciso de ajuda. 

4 = Muito grave - Quase sempre presente; este problema me deixa incapaz para 
desenvolver as tarefas no trabalho, escola ou em casa; provavelmente eu não consigo 
suportar sem ajuda) 

    

Sensação de tontura 

0            1              2             3           4 

Perda de equilíbrio 

0            1              2             3           4 

Dificuldade de coordenação, desajeitado(a) 

0            1              2             3           4 

Dores de cabeça 

0            1              2             3           4 

Náusea/enjoos 

0            1              2             3           4 

Problemas de visão, visão turva, dificuldade para enxergar 

0            1              2             3           4 

Sensibilidade à luz, a claridade incomoda 

0            1              2             3           4 

Dificuldade para escutar/ouvir 

0            1              2             3           4 

Sensibilidade ao barulho, o barulho incomoda 

0            1              2             3           4 

Dormência ou formigamento em partes do meu corpo 

0            1              2             3           4 

 
 
 
Alteração no paladar(sabor) e/ou olfato(cheiro) 

0            1              2             3           4 
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Aumento ou diminuição do apetite 

0            1              2             3           4 

Falta de concentração, não consigo prestar atenção, facilmente distraído(a) 

0            1              2             3           4 

Esquecimento, não consigo me lembrar das coisas 

0            1              2             3           4 

Dificuldade em  tomar decisões 

0            1              2             3           4 

Pensamento lento, dificuldade em me organizar, não consigo finalizar as coisas 

0            1              2             3           4 

Fadiga, falta de energia, sinto-me cansado(a) facilmente 

0            1              2             3           4 

Dificuldade em adormecer ou permanecer dormindo 

0            1              2             3           4 

Sensação de ansiedade ou tensão 

0            1              2             3           4 

Deprimido(a) ou triste 

0            1              2             3           4 

Facilmente aborrecido(a)/irritado(a) 

0            1              2             3           4 

Pouca tolerância à frustração, sinto-me facilmente sobrecarregado(a) pelas coisas 

0            1              2             3           4 
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ANEXO I. RIVERMEAD POST CONCUSSION SYMPTOMS QUESTIONNAIRE 

The Rivermead Post-Concussion Symptoms Questionnaire* 

After a head injury or accident some people experience symptoms which can cause worry or 
nuisance. We would like to know if you now suffer from any of the symptoms given below. As 
many of these symptoms occur normally, we would like you to compare yourself now with 
before the accident. For each one, please circle the number closest to your answer. 
   

 
0  = Not experienced at all  
1  = No more of a problem 
2  = A mild problem 
3  = A moderate problem  
4  = A severe problem    
    
Compared with before the accident, do you now (i.e., over the last 24 hours) suffer from:
  
Headaches..................................................     0 1 2 3 4 
Feelings of Dizziness .................................    0 1 2 3 4 
Nausea and/or Vomiting ...........................      0 1 2 3 4 
Noise Sensitivity,  
        easily upset by loud noise ................       0 1 2 3 4 
Sleep Disturbance......................................      0   1 2 3 4 
Fatigue, tiring more easily .........................      0  1 2 3 4 
Being Irritable, easily angered ..................      0  1 2 3 4 
Feeling Depressed or Tearful ....................         0   1 2 3 4 
Feeling Frustrated or Impatient ................         0  1 2 3 4 
Forgetfulness, poor memory .....................        0  1 2 3 4  
Poor Concentration ....................................       0   1 2 3 4 
Taking Longer to Think ..............................       0  1 2 3 4 
Blurred Vision .............................................      0  1 2 3 4 
Light Sensitivity,  
        Easily upset by bright light................        0  1 2 3 4 
Double Vision .............................................      0  1 2 3 4 
Restlessness ..............................................           0 1 2 3 4 
      
Are you experiencing any other difficulties?  
1. _______________________________   0  1 2 3 4 
2. _______________________________   0 1 2 3 4  

   

*King, N., Crawford, S., Wenden, F., Moss, N., and Wade, D. (1995) J. Neurology 242: 587-
592 
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ANEXO II. NEUROBEHAVIORAL SYMPTOM INVENTORY 

Neurobehavioral Symptom Inventory 
 

NAME ____________________________________     DATE __________________ 
 
AGE __________  SEX __________  EDUCATION __________________________ 
 
Please rate the following symptoms with regard to how much they have  
disturbed you  in the last two weeks:   
0 = None -Rarely if ever present; not a problem at all. 
 
1 = Mild -Occasionally present, but it does not disrupt activities; I can usually continue 
what I'm doing; doesn't really concern me. 
 
2 = Moderate -Often present, occasionally disrupts my activities; I can usually 
continue what I'm doing with some effort; I feel somewhat concerned. 
 
3 = Severe -Frequently present and disrupts activities; I can only do things that are 
fairly simple or take little effort; I feel like I need help. 
 
4 = Very Severe -Almost always present and I have been unable to perform at work, 
school or home due to this problem; I probably cannot function without help. 
1.  Feeling dizzy: 

     0      1            2                3   4 
 

2.  Loss of balance: 
     0      1            2                    3   4 

 
3.  Poor coordination, clumsy: 

     0      1            2         3   4 
 
4.  Headaches: 
        0      1            2         3   4 
 
5.  Nausea: 

     0      1            2         3   4 
 
6.  Vision problems, blurring, trouble seeing: 

     0      1            2         3   4 
 
7.  Sensitivity to light: 

     0      1            2         3   4 
 

8.  Hearing difficulty:  
     0      1            2         3   4 

 
 
9.  Sensitivity to noise: 

     0      1            2         3   4 
 
10.  Numbness or tingling on parts of my body: 

     0      1            2         3   4 
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11.  Change in taste and/or smell: 

     0      1            2         3   4 
 

12.  Increased or decreased appetite: 
     0      1            2         3   4 
 

13.  Poor concentration, can't pay attention, easily distracted: 
     0      1            2         3   4 

 
14.  Forgetfulness, can't remember things: 

     0      1            2         3   4 
 
15.  Difficulty making decisions: 

     0      1            2         3   4 
 
16.  Slowed thinking, difficulty getting organized, can't finish things: 

     0      1            2         3   4 
 
17.  Fatigue, loss of energy, getting tired easily: 

     0      1            2         3   4 
 
18.  Difficulty falling or staying asleep: 

     0      1            2         3   4 
 
19.  Feeling anxious or tense: 

     0      1            2         3   4 
 
20.  Feeling depressed or sad: 

     0      1            2         3   4 
 
21.  Easily annoyed/irritability: 

     0      1            2         3   4 
 
22.  Poor frustration tolerance, feeling easily overwhelmed by things: 

     0      1            2         3   4 
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ANEXO III. CARTA DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA 

FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
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ANEXO IV. TERMO DE ACEITAÇÃO DE INDICAÇÃO DE BOLSISTA MESTRADO 

– GM PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO – CONSELHO NACIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO (CNPq) 

O E  
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ANEXO V. INVENTÁRIO DE DEPRESSÃO DE BECK I 

Nome:_________________________________ Idade:_____________ Data: _____/_____/_____ 

Este questionário consiste em 21 grupos de afirmações. Depois de ler cuidadosamente cada grupo, 

faça um círculo em torno do número (0, 1, 2 ou 3) próximo à afirmação, em cada grupo, que descreve 

melhor a maneira que você tem se sentido na última semana, incluindo hoje. Se várias afirmações 

num grupo parecerem se aplicar igualmente bem, faça um círculo em cada uma. Tome cuidado de 

ler todas as afirmações, em cada grupo, antes de fazer sua escolha. 

1 0   Não me sinto triste 
1   Eu me sinto triste 
2   Estou sempre triste e não consigo 
sair disto 
3   Estou tão triste ou infeliz que não 
consigo suportar  

7 
0   Não me sinto decepcionado comigo 
mesmo 
1   Estou decepcionado comigo mesmo 
2   Estou enojado de mim 
3   Eu me odeio 

2 0   Não estou especialmente 
desanimado quanto ao     futuro       

1   Eu me sinto desanimado quanto ao 
futuro 
2   Acho que nada tenho a esperar 
3   Acho o futuro sem esperanças e 

tenho a impressão de que as coisas 
não podem melhorar 

8 0   Não me sinto de qualquer modo pior 
que os outros 
1   Sou crítico em relação a mim por 

minhas fraquezas ou erros 
2   Eu me culpo sempre por minhas 

falhas 
3   Eu me culpo por tudo de mal que 

acontece 

3 0   Não me sinto um fracasso 
1   Acho que fracassei mais do que uma 

pessoa comum 
2   Quando olho pra trás, na minha vida, 

tudo o que posso ver é um monte de 
fracassos 

3   Acho que, como pessoa, sou um 
completo fracasso 

9 
0   Não tenho quaisquer idéias de me 
matar 
1   Tenho idéias de me matar, mas não 
as executaria 
2   Gostaria de me matar 
3   Eu me mataria se tivesse 
oportunidade 

4 0   Tenho tanto prazer em tudo como 
antes 

1   Não sinto mais prazer nas coisas 
como antes 

2   Não encontro um prazer real em 
mais nada 

3   Estou insatisfeito ou aborrecido com 
tudo 

10 
0   Não choro mais que o habitual 
1   Choro mais agora do que costumava 
2   Agora, choro o tempo todo 
3   Costumava ser capaz de chorar, 

mas agora não consigo, mesmo que 
o queria 

5 
0   Não me sinto especialmente culpado 
1   Eu me sinto culpado grande parte do 

tempo 
2   Eu me sinto culpado na maior parte 

do tempo 
3   Eu me sinto sempre culpado 

11 0   Não sou mais irritado agora do que 
já fui 
1   Fico aborrecido ou irritado mais 

facilmente do que costumava 
2   Agora, eu me sinto irritado o tempo 
todo 
3   Não me irrito mais com coisas que 

costumavam me irritar 
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6 

0   Não acho que esteja sendo punido 
1   Acho que posso ser punido 
2   Creio que vou ser punido 
3   Acho que estou sendo punido 

12 
0   Não perdi o interesse pelas outras 
pessoas 
1   Estou menos interessado pelas 

outras pessoas do que costumava 
estar 

2   Perdi a maior parte do meu interesse 
pelas outras pessoas 

3   Perdi todo o interesse pelas outras 
pessoas 

13 0   Tomo decisões tão bem quanto 
antes 

1   Adio as tomadas de decisões mais 
do que costumava 

2   Tenho mais dificuldades de tomar 
decisões do que antes 

3   Absolutamente não consigo mais 
tomar decisões 

18 
0   O meu apetite não está pior do que o 
habitual 
1   Meu apetite não é tão bom como 
costumava ser 
2   Meu apetite é muito pior agora 
3   Absolutamente não tenho mais 
apetite 

14 0   Não acho que de qualquer modo 
pareço pior do que antes 

1   Estou preocupado em estar 
parecendo velho ou sem atrativo 

2   Acho que há mudanças 
permanentes na minha aparência, 
que me fazem parecer sem atrativo 

3   Acredito que pareço feio 

19 0   Não tenho perdido muito peso se é 
que perdi algum recentemente 
1   Perdi mais do que 2 quilos e meio 
2   Perdi mais do que 5 quilos 
3   Perdi mais do que 7 quilos 
Estou tentando perder peso de 
propósito, comendo menos: Sim _____  
Não _____ 

15 

0   Posso trabalhar tão bem quanto 
antes 

1   É preciso algum esforço extra para 
fazer alguma coisa 

2   Tenho que me esforçar muito para 
fazer alguma coisa 

3   Não consigo mais fazer qualquer 
trabalho 

20 0   Não estou mais preocupado com a 
minha saúde do que o habitual 
1   Estou preocupado com problemas 
físicos, tais como dores, indisposição do 
estômago ou constipação 
2   Estou muito preocupado com 
problemas físicos e é difícil pensar em 
outra coisa 
3   Estou tão preocupado com meus 
problemas físicos que não consigo 
pensar em qualquer outra coisa 

16 0   Consigo dormir tão bem como o 
habitual 

1   Não durmo tão bem como 
costumava 

2   Acordo 1 a 2 horas mais cedo do 
que habitualmente e acho difícil 
voltar a dormir 

3   Acordo várias horas mais cedo do 
que costumava e não consigo voltar 
a dormir 

21 
0   Não notei qualquer mudança recente 
no meu interesse por sexo 
1   Estou menos interessado por sexo 
do que costumava 
2   Estou muito menos interessado por 
sexo agora 
3   Perdi completamente o interesse por 
sexo 

17 0   Não fico mais cansado do que o 
habitual 

1   Fico cansado mais facilmente do que 
costumava 

2   Fico cansado em fazer qualquer 
coisa 

3   Estou cansado demais para fazer 
qualquer coisa 
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ANEXO VI. QUESTIONÁRIO DE QUALIDADE DE VIDA DA OMS (WHOQOL-

BREF) 
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