
 
 

Patrícia Pérez Coradini 

 

 

 

 

 

Tradução, adaptação cultural e validação do Tinnitus Primary 

Function Questionnaire e tradução e adaptação cultural do 

Iowa Tinnitus Handicap Questionnaire 

 

 

 

Tese apresentada à Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo para obtenção do 
título de Doutor em Ciências 

 

Programa em Otorrinolaringologia 

 

Orientadora: Dra. Jeanne da Rosa Oiticica 
Ramalho 

 

 

 

Versão Corrigida 

(Resolução CoPGr 6018/11 de 01 de novembro de 2011. A versão original está disponível na 
Biblioteca da FMUSP) 

 

São Paulo 

2022 



 
 

Patrícia Pérez Coradini 

 

 

 

 

 

Tradução, adaptação cultural e validação do Tinnitus Primary 

Function Questionnaire e tradução e adaptação cultural do 

Iowa Tinnitus Handicap Questionnaire 

 

 

 

Tese apresentada à Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo para obtenção do 
título de Doutor em Ciências 

 

Programa em Otorrinolaringologia 

 

Orientadora: Dra. Jeanne da Rosa Oiticica 
Ramalho 

 

 

 

Versão Corrigida 

(Resolução CoPGr 6018/11 de 01 de novembro de 2011. A versão original está disponível na 
Biblioteca da FMUSP) 

 

São Paulo 

2022 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus filhos Betina e Benício!  

Pela compreensão em dividir o tempo deles com o meu desejo de obter 
conhecimento!  

 

 

 

 
 
 



 
 

AGRADECIMENTOS ESPECIAIS 

 

À minha orientadora Profa. Dra. Jeanne da Rosa Oiticica Ramalho, pela 

confiança e disponibilidade. Minha profunda admiração pelo seu trabalho na área 

do zumbido, sempre aberta a todas as frentes de conhecimento que possam 

melhorar a vida dos pacientes. 

Ao Daniel Jaeger Gonçalves da Silva, meu esposo e grande parceiro de 

vida. Teu apoio foi fundamental para a concretização desse sonho. 

À minha mãe Elenara Pérez Coradini, professora e grande incentivadora 

de todos os passos de estudo e aprendizado que trilhei em minha vida. Contigo 

aprendi que o conhecimento é o valor adquirido que ninguém nos tira. Obrigada 

por enraizar isso em mim. 

Ao meu pai, Valmor Coradini, pelo constante incentivo a sair da zona de 

conforto e absorver novos desafios. A tua certeza na minha capacidade de 

realização foi imprescindível para eu nunca desistir.  

Aos meus irmãos Bárbara e Valmor Jr., o apoio de vocês sempre me 

motivou a seguir em frente. 
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RESUMO 

CORADINI, PP. Tradução, adaptação cultural e validação do Tinnitus Primary 

Function Questionnaire e tradução e adaptação cultural do Iowa Tinnitus 

Handicap Questionnaire. [tese]. São Paulo. Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo; 2022. 

 

INTRODUÇÃO: Tendo em vista a elevada prevalência do zumbido na 

população, assim como sua subjetividade, instrumentos para avaliação, auxílio 

na conduta terapêutica e seguimento de pacientes com zumbido são cruciais. 

Entretanto, para que um questionário possa ser utilizado em um idioma deverá 

ser traduzido, adaptado culturalmente e validado. OBJETIVO: Traduzir para o 

português brasileiro e adaptar culturalmente os questionários TPFQ (Tinnitus 

Primary Function Questionnaire) e THQ (Iowa Tinnitus Handicap Questionnaire), 

além de validar o questionário TPFQ. MÉTODOS: Esse estudo foi realizado por 

meio de coleta prospectiva (etapa 1) e retrospectiva (etapa 2), em portadores de 

zumbido crônico. A etapa 1 consistiu em tradução, adaptação cultural e análise 

da confiabilidade dos questionários TPFQ e THQ, cuja amostra contou com 20 

sujeitos. A etapa 2 contou com 1.095 sujeitos, e correspondeu à validação do 

questionário TPFQ traduzido na primeira etapa, através da validade de critério, 

por meio da comparação com o THI. RESULTADOS: Os sujeitos da etapa 1 

possuíam idade média de 55 anos (DP ± 22 anos) e não apresentaram 

dificuldade de entendimento em nenhuma das questões traduzidas. O TPFQ 

apresentou boa consistência interna no teste e reteste (⍺=0,95), assim como boa 

reprodutibilidade de respostas (ICC≥0,82) nos escores dos quatro aspectos 

avaliados e escore total. O THQ apresentou boa consistência interna (⍺=0,95 

teste e ⍺=0,94 reteste), além de boa reprodutibilidade de respostas para o escore 

total e para os fatores 1 e 2 (ICC≥0,75); o fator 3 teve índice baixo de 

reprodutibilidade (ICC=0,48). A etapa 2 contou com uma amostra expressiva de 

sujeitos provenientes de 14 estados do Brasil, 46% eram do sexo feminino. Os 

resultados do questionário TPFQ e do THI apresentaram forte correlação, e alto 

nível de significância (r=0,84, P<,001; 95% CI: 0,82–0,85); dessa forma foi 

possível elaborar uma equação de regressão linear que prever o resultado do 

escore total do THI com base no escore total do TPFQ. CONCLUSÃO: Os 

questionários TPFQ e THQ foram traduzidos e adaptados culturalmente para o 

português brasileiro. O TPFQ foi validado e, por causa da sua forte correlação 

com o THI, é possível prever seu escore total a partir do escore total do TPFQ. 

 

Descritores: Zumbido; Inquéritos e questionários; Tradução; Curadoria de 

dados; Reprodutibilidade dos testes; Qualidade de vida. 

 



 
 

ABSTRACT 

CORADINI, PP. Translation and validity of the Tinnitus Primary Function 

Questionnaire and Translation of Iowa Tinnitus Handicap Questionnaire. [thesis]. 

São Paulo. “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2022. 

 

INTRODUCTION: Considering tinnitus high prevalence at population, as well as 

it´s subjectivity, questionnaires to evaluate and to guide clinical decision on best 

therapeutic approach and follow up are mandatory. However, before using a 

questionnaire, the translation, cultural adaptation and validation in the language 

that it will be used, need to be done. OBJECTIVE: Translate to Brazilian 

Portuguese language the TPFQ (Tinnitus Primary Function Questionnaire) and 

THQ (Iowa Tinnitus Handicap Questionnaire) questionnaires, as well as validate 

the TPFQ. METHODS: This study was performed in two steps, step 1 with a 

prospective design and step 2 with a retrospective design, in patients with chronic 

tinnitus. The step 1 consisted in translation, cultural adaptation, and reliability 

analyses of TPFQ and THQ, with a 20 patient sample size. The step 2 included 

1095 patients to validation of TPFQ (translated at step 1); the validation criteria 

adopted THI handicap for match. RESULTS: Mean age of patients at step 1 was 

55 years (SD± 22 years); there were no misunderstanding within translated 

version. The TPFQ presented good inner reliability in the test – retest application 

(⍺=0.95), as well as a good reproducibility (ICC ≥ 0.82) for the total score and at 

the four aspects evaluated. The THQ had a good inner reliability in the test – 

retest application (⍺=0.95 test - ⍺=0.94 retest), as well as a good reproducibility 

for the total score and at factor 1 and 2 (ICC ≥ 0.75); the factor 3 presented low 

reproducibility (ICC=0.48). The step 2 had an expressive sample of patients from 

14 states of Brazil, 46% were female. A high correlation and a high significance 

level were observed between TPFQ and THI total score (r=0.84, P<.001; 95% 

CI: 0.82–0.85). This finding allowed us to build a linear regression to predict THI 

total score, based on TPFQ total score. CONCLUSION: The TPFQ and THQ 

handicaps were translated and cultural adapted to Brazilian Portuguese 

language. The TPFQ was validated and, due to its high correlation with the THI, 

is possible to predict THI total score based on TPFQ results. 

 

Descriptors: Tinnitus; Surveys and questionnaires; Translations; Data curation; 
Reproducibility of results; Quality of life. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 
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1 INTRODUÇÂO 

 

O zumbido pode ser descrito como sensação auditiva, sem estímulo 

sonoro externo, que pode se manifestar por meio de experiências 

desagradáveis, e impactar a qualidade de vida dos pacientes (Noreña et al., 

2021). Pesquisas indicam que o zumbido é um sintoma prevalente; acomete de 

10% a 15% da população mundial (Kochkin et al., 2008), e no Brasil, na cidade 

de São Paulo, sua prevalência é de 22% (Oiticica, Bittar, 2015).  

A prevalência elevada do zumbido na população reforça a necessidade 

da utilização de instrumentos de mensuração, tanto no auxílio à conduta 

terapêutica, como no seguimento de pacientes com tal sintoma. Na literatura 

existem diversos questionários disponíveis para avaliação do zumbido. (Tyler et 

al., 2014a; Meikle et al. 2012; Smith, Fagelson, 2011; Tyler et al., 2007; Kaldo et 

al., 2006; Wilson, Henry, 1998; Newman et al. 1996; Newman et al. 1995; Wilson 

et al. 1991; Kuk et al., 1990; Hallam et al., 1988) 

Muitas pessoas habituam-se à sua percepção, no entanto, um porcentual 

considerável sofre com o zumbido e busca tratamento. Um dos possíveis 

prejuízos inerentes refere-se ao declínio da qualidade de vida, porquanto o 

sintoma é capaz de interferir na concentração, na emoção, na audição e no sono 

(Noreña et al., 2021; Moffat et al., 2009; Tyler et al., 2006b). 

O impacto do incômodo do zumbido na qualidade de vida dos pacientes 

é variável, portanto, o tipo de abordagem terapêutica utilizada difere caso a caso. 

Geralmente, o processo de avaliação do paciente com zumbido inclui história 

clínica detalhada, exame físico minucioso, função auditiva, medidas 

psicoacústicas do zumbido. 

 Os tratamentos podem ser aplicados isolados ou em associação. As 

estratégias podem englobar a diminuição da percepção do zumbido e da reação 

a ele. Diante do aspecto multifatorial do tema, questionários têm sido cada vez 

mais adotados; não só para o diagnóstico inicial, mas também como ferramenta 

durante o seguimento clínico do paciente em tratamento, com o objetivo de 

quantificar o real impacto do zumbido em sua qualidade de vida (Ukaegbe et al., 



Introdução 3 

 

2017; Cima et al., 2014; Myers et al., 2014; Salviati et al., 2013; Zirke et al., 2013; 

Bankstahl et al., 2012; Henry et al., 2005). 

É importante enfatizar, entretanto, que apesar de existirem diversos 

questionários disponíveis na literatura para avaliação do impacto do zumbido, é 

necessário compreender o real objetivo de cada instrumento, quando foi 

elaborado e o processo de sua validação. Deste modo, poderão ser feitas 

escolhas relacionadas com o objetivo desejado. Alguns questionários 

quantificam o impacto do zumbido na qualidade de vida, outros fornecem 

informações específicas sobre os aspectos comportamentais mais frequentes, 

enquanto existem aqueles que norteiam o acompanhamento do desfecho clínico. 

Dessa forma, a real compreensão do objetivo do instrumento criado, e do seu 

processo de validação, é muito importante para a escolha do questionário a ser 

utilizado (Theodoroff, 2021). 

Até pouco tempo no Brasil, entretanto, havia um único questionário 

disponível, o Tinnitus Handicap Inventory (THI) (Schmidt et al., 2006). Trata-se 

de questionário de aplicabilidade clínica elevada, muito útil para medir a 

severidade do zumbido. Contudo, com resultados limitados no que diz respeito 

às áreas de maior impacto na qualidade de vida dos pacientes. Destarte, deixa 

uma lacuna na mensuração de tal aspecto, muito útil, especialmente no 

aconselhamento de pacientes que sofrem com zumbido. Em 2021, foi publicada 

a validação para o português brasileiro do Tinnitus Function Index Questionnaire 

(TFI) (Rosa et al., 2021), que avalia o zumbido em oito subescalas. O objetivo 

principal do questionário TFI é determinar a severidade do sintoma, além de 

acompanhar o desfecho clínico pré- e pós-intervenção terapêutica (Jacquemin 

et al., 2019; Meikle et al., 2012). 

Na presente pesquisa foram traduzidos para o português brasileiro 

questionários utilizados para mensurar a severidade do zumbido, e auxiliar o 

aconselhamento dos pacientes, prática necessária, por exemplo, concomitante 

ao ajuste da terapia sonora. A escolha dos questionários Iowa Tinnitus Activities 

Questionnaire (TAQ), também conhecido como Tinnitus Primary Function 

Questionnaire (TPFQ), e do Iowa Tinnitus Handicap Questionnaire (THQ) 

ocorreu porque ambos já estão validados internacionalmente em vários idiomas 
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(Xin et al., 2021; Talaat et al., 2020; Lu et al., 2019; Shin et al., 2019; Jun et al., 

2015; Arian Nahad et al., 2014; Vanneste, et al., 2011; Bouscau-Faure et al., 

2003), têm fundamento claro do que se busca avaliar, e, em especial, por 

estarem relacionados à avaliação e direcionamento do Tinnitus Activities 

Treatment (TAT). Este último, desenvolvido pela Universidade de Iowa (EUA), 

inclui aconselhamento estruturado para ser utilizado isoladamente ou associado 

à terapia sonora, o qual inclui atividades direcionadas para portadores de 

zumbido. Além da tradução e adaptação cultural, o presente estudo permitiu 

validar o TPFQ ao compará-lo com o THI. Este último, largamente utilizado e 

conhecido no meio científico brasileiro para avaliação do zumbido. A expectativa 

é que os resultados da presente pesquisa possam ampliar as ferramentas 

disponíveis para mensuração da severidade do zumbido, além de disponibilizar 

o primeiro questionário validado em português do Brasil, cujo objetivo é o 

direcionamento do aconselhamento estruturado em tais pacientes. 
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1 OBJETIVOS 

 

 Traduzir para o português do Brasil e adaptar culturalmente os 

questionários TPFQ e THQ; 

 Validar o questionário TPFQ. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

A prevalência global elevada do zumbido demanda que o mesmo seja 

amplamente estudado nos quesitos diagnóstico e aprimoramento de estratégias 

terapêuticas. Os tipos de tratamento do zumbido estão diretamente relacionados 

ao grau de incômodo por ele provocado. Ao considerar que o zumbido, em sua 

essência, é uma percepção subjetiva, o entendimento do impacto que ele 

provoca na qualidade de vida das pessoas torna-se de grande valia para traçar 

o que deve ser priorizado no tratamento (Fuller et al., 2019; Ukaegbe et al., 2017; 

Zirke et al., 2013; Tyler et al., 2007; Refaie et al., 2004). 

 

3.1  O impacto do zumbido na qualidade de vida  

 

O zumbido pode provocar muitos prejuízos na qualidade de vida dos 

pacientes. Por se tratar de sintoma subjetivo, ferramentas capazes de mensurar 

seu impacto e as limitações decorrentes dele são cruciais, tanto no planejamento 

terapêutico, como na verificação da eficácia do tratamento (Ferreira et al., 2005).  

Um dos maiores prejuízos associados a esse sintoma é a redução da 

qualidade de vida. A literatura descreve que ele pode interferir em estados como 

concentração, emoção, audição, sono (Moffat et al., 2009; Tyler et al., 2007). Há 

consenso que o entendimento efetivo do impacto do zumbido na qualidade de 

vida é determinante para a condução adequada dos pacientes. Os questionários 

têm sido utilizados como instrumento para mensuração do impacto do zumbido 

na qualidade de vida dos pacientes há mais 20 anos, por causa da natureza 

subjetiva da percepção do zumbido (Theodoroff, 2021). 

Zirke et al. (2013), publicaram um estudo com evidências de que mais da 

metade dos pacientes com zumbido crônico, possuí transtornos psiquiátricos 

associados, como ansiedade e depressão, com impacto nocivo em sua 

qualidade de vida. 
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Teixeira et al. (2017) realizaram um estudo com idosos no qual 

observaram correlação direta entre o agravamento da percepção do zumbido e 

o declínio de sua qualidade de vida. 

Ukaegbe et al. (2017) correlacionaram a qualidade de vida em pacientes 

com zumbido com medidas objetivas da audição (audiometria), medidas 

psicoacústicas (acufenometria) e subjetivas (questionários). Os achados 

mostraram forte correlação direta entre: (1) a redução da qualidade de vida; (2) 

o incômodo atribuído ao zumbido; e, (3) o agravamento dos limiares auditivos. 

Os autores não observaram conexão entre a redução da qualidade de vida e as 

medidas psicoacústicas do zumbido. 

Manning et al. (2019), em um estudo com 223 pacientes, analisaram a 

relação existentes entre as medidas psicoacústicas (picth e loudness) e o 

incômodo do zumbido. Concluíram que essas aferições não medem nem 

representam as reações do paciente ao zumbido. Sugerem que sejam adotados 

questionários validados, uma vez que são mais representativos das reações dos 

pacientes ao zumbido. 

Park et al. (2020) realizaram um estudo transversal nacional em uma 

comunidade com 5.129 idosos acima de 60 anos e verificaram a relação entre 

zumbido, saúde mental e qualidade de vida. Para a pesquisa, o zumbido foi 

categorizado como: normal, tolerável e incômodo. Os achados mostraram uma 

correlação positiva entre zumbido incômodo com a deterioração da saúde mental 

e da qualidade de vida. 

Haider et al. (2021) estudaram o impacto do zumbido na qualidade de vida 

de 122 pessoas acima de 55 anos, comparando os resultados obtidos por meio 

do THI com as medidas de qualidade de vida. Os achados mostraram que quanto 

maior a severidade do zumbido, menor a classificação da qualidade de vida dos 

respondentes. 

É consenso no meio científico que há uma relação direta entre zumbido e 

declínio na qualidade de vida. Os estudos que descrevem essa correlação 

reforçam a necessidade de realizar tratamento em pessoas que sofrem com o 

sintoma. 
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3.2 Mensuração do zumbido por meio de questionários  

 

A mensuração do zumbido divide-se basicamente em: (1) medidas 

psicoacústicas por acufenometria; e, (2) medidas subjetivas, por meio de 

questionários que permitem analisar o incômodo e o grau de incapacidade 

resultante do zumbido (Guijo et al., 2019). 

A acufenometria é a medida psicoacústica do zumbido e envolve a 

mensuração: (1) da frequência, denominada pitch; (2) da intensidade, ou 

loudness; e, (3) do Minimum Masking Level (MML) ou nível de mascaramento 

mínimo (Guijo et al., 2019). São utilizados para caracterizar a percepção do 

zumbido e fornecem dados concretos de como o paciente percebe o zumbido e 

com qual intensidade. 

Os questionários são bastante utilizados para que se possa determinar a 

severidade do zumbido e são considerados cruciais também para comparar 

resultados de pesquisas clínicas, em vista da diversidade de tratamentos 

existentes (Tyler et al., 2014a; Kreuzer et al., 2013; Burger et al., 2011; Tyler et 

al., 2007). Essas medidas permitem avaliar, também, a melhora do paciente, 

independentemente do tipo de tratamento utilizado (Fuller et al., 2019; 

Jacquemin et al., 2019; Raj-Koziak et al., 2018; Skarzyński et al., 2018; 

Malinvaud et al., 2016; Fioretti et al., 2011). 

 Existem inúmeros questionários descritos na literatura e comumente há 

dúvida de qual escolher para ser utilizado na prática clínica. Uma das formas de 

escolha dos questionários é o entendimento de como eles foram elaborados e 

validados, e quais são os objetivos de mensuração dos mesmos. A partir dessas 

informações, é possível entender qual é aplicável e ajuda na demanda clínica ou 

cientifica que está sendo buscada. A utilização de questionários validados e 

confiáveis, permite reunir dados sobre a visão do paciente de como é a 

percepção do seu zumbido e se esse sintoma está progredindo ou regredindo, 

depois do tratamento realizado (Theodoroff, 2021). 

Na presente pesquisa é feita uma revisão dos questionários 

desenvolvidos nas últimas três décadas, que são amplamente utilizados no meio 

científico, com detalhes sobre seus processos de elaboração e validação, pois 
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para que um instrumento possa ser utilizado na prática clínica e em pesquisas 

cientificas, é importante que apresente resultados reprodutíveis e válidos 

(Baguley et al., 2000). Todo questionário possui sua eficácia e fraqueza.  

Entender a forma de como ele foi desenvolvido e o conteúdo dos resultados 

alcançados ajudam a decidir qual questionário é mais indicado para aplicação 

na prática clínica. Alguns fornecem dados sobre a mensuração da severidade, 

outros sobre o acompanhamento de desfecho clínico, e outros, ainda, o 

direcionamento para as práticas terapêuticas (Theodoroff, 2021). 

 

3.2.1 Tinnitus Questionnaire (TQ)   

Hallam et al. (1988) desenvolveram o TQ com o objetivo de reportar os 

efeitos adversos mais comuns, relacionados com o zumbido e identificar quantas 

áreas poderiam ser separadas a partir de uma análise fatorial desses efeitos 

adversos. A base de estudo foi feita em uma clínica de atendimento a pacientes 

com zumbido, na qual eles eram submetidos à terapia cognitiva. O estudo 

resultou na construção de um questionário com 52 itens que permite investigar 

efeitos psicológicos do zumbido, classificados em cinco domínios diferentes: (1) 

emocional e estresse cognitivo; (2) intrusão; (3) dificuldades auditivas; (4) 

dificuldade para dormir; e, (5) queixas somáticas. O TQ é um questionário 

desenvolvido para medir o impacto do zumbido em um momento específico e 

não para ser usado como acompanhamento de desfecho clínico (Jacquemin et 

al., 2019; Hallam et al., 1988). É um questionário amplamente utilizado no meio 

científico e já foi traduzido para vários idiomas e validado (Hofrichter et al., 2020; 

Meng et al., 2016; Kam et al., 2009). 

 

3.2.2 Iowa Tinnitus Handicap Questionnaire (THQ) 

Kuk et al. (1990) desenvolveram o questionário THQ em estudo composto 

por duas fases, com um total de 375 pacientes.  A primeira fase envolveu 100 

pacientes e foram selecionadas 27 sentenças de um total de 87, provenientes 

de um estudo feito por Tyler e Baker (1983), que pesquisaram  as dificuldades 
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da qualidade de vida vivenciadas por pacientes que sofriam com zumbido 

crônico. 

A segunda fase do estudo de Kuk et al. (1990) foi realizada com 275 

pacientes, para avaliar e validar os itens selecionados na primeira fase. Para a 

validação do questionário foi feita a análise fatorial, da consistência interna, da 

validade de construto e a comparação dos resultados com as escalas que aferem 

a depressão, a saúde psíquica e física, problemas sociais, nível de satisfação de 

vida e medidas psicoacústicas (audiometria, acufenometria – picth, loudeness e 

MML). Todas as análises foram feitas mediante os 27 itens que compõe o 

questionário e nas três subescalas usadas para investigar diferentes áreas de 

acometimento do zumbido como:  

Fator 1: impacto do zumbido na saúde física, emocional e social; 

Fator 2: impacto do zumbido na capacidade auditiva;  

Fator 3: percepção que o paciente tem do seu zumbido. 

 

Os resultados da validação do questionário indicaram que o THQ 

apresenta uma consistência interna adequada (alfa de Cronbach, α = 0,94) assim 

como validade de construto por causa de sua correlação moderada e alta com 

medidas que determinam a satisfação de vida, depressão, saúde geral e 

loudness do zumbido.  

Kuk et al. (1990) sugerem o uso do escore total do questionário THQ para 

determinar o impacto do zumbido na qualidade de vida dos pacientes. Quanto 

maior o escore, maior o impacto. Os fatores devem ser usados para o apoio 

terapêutico e auxílio no direcionamento da abordagem clínica a ser empregada, 

especialmente no aconselhamento, em que o terapeuta pode direcionar a 

abordagem para a área de maior acometimento a partir do escore encontrado 

em cada fator avaliado.  

Os dados obtidos durante a validação do questionário THQ proposto por 

Kuk et al (1990) mostram que o Fator 1 e o Fator 2 apresentaram 

reprodutibilidade adequada, e podem ser utilizados para acompanhamento da 

evolução clínica durante o tratamento dos pacientes. O Fator 3, por sua vez, 

apresentou reprodutibilidade inadequada de dados, apesar de ter indicado uma 
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correlação moderada com as escalas de satisfação de vida e depressão. Logo, 

deve ser utilizado com cautela, quando aplicado de forma isolada, para 

acompanhamento da evolução clínica dos pacientes. Esses achados foram 

reavaliados e confirmados mais tarde por Newman et al. (1995), em um estudo 

com 32 pacientes, no qual averiguaram a reprodutibilidade dos fatores avaliados 

pelo THQ. 

O questionário THQ foi um dos primeiros a ser disponibilizado no meio 

científico e pode ser utilizado tanto para mensuração do impacto do zumbido, 

como servir de apoio ao planejamento da abordagem terapêutica, pois fornece 

informações sobre as habilidades impactadas na qualidade de vida de pessoas 

que sofrem com zumbido. 

 

3.2.3 Tinnitus Reaction Questionnaire (TRQ) 

Wilson et al. (1991) desenvolveram o questionário TRQ que possui uma 

escala que permite avaliar o estresse psicológico causado pelo zumbido. Para 

validar o questionário, os autores o aplicaram em 156 pacientes e a análise 

fatorial resultou em quatro fatores que foram interpretados como: (1) angústia 

geral; (2) interferência; (3) gravidade; e, (4) evitação. Foram encontradas 

correlações moderadas e altas com as avaliações clínicas (r=0,67), nas medidas 

de auto declaração de ansiedade (r=0,58), na avaliação da depressão (r=0,87), 

e observadas correlações baixas para o neuroticismo (r=0,27).  

Por meio do TRQ pode ser encontrado um índice que pode ser utilizado 

para determinar o nível de sofrimento relacionado ao zumbido, e usado também 

para definir mudanças na capacidade de enfrentamento do zumbido, bem como 

ajuda a identificar pacientes que necessitam de intervenção psicológica rápida 

(Meric et al., 1997). 

 

3.2.4 Tinnitus Handicap Inventory (THI) 

O THI foi desenvolvido por Newman et al. (1996) e traduzido para diversos 

idiomas (Boecking et al., 2021; Papitsi et al., 2020; Beaino, Eter, 2018; Ulozienė 

et al., 2016; Wrzosek et al., 2016; Aksoy et al., 2007; Schmidt et al., 2006; 
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Ferreira et al., 2005). Os critérios utilizados na construção desse questionário 

foram: (1) ser breve para utilização em clínicas de fluxo alto; (2) ser fácil de 

administrar e interpretar; (3) ter um escopo amplo para refletir o impacto do 

zumbido nos domínios funcional, emocional e catastrófico; e, (4) ter boa 

reprodutibilidade e consistência.  

No questionário THI existem três opções de resposta – ‘sim’, ‘não’, ‘às 

vezes’ – a que melhor corresponda à sentença apresentada em cada uma das 

25 questões. As respostas são referenciadas em números equivalentes, para 

posterior somatório do escore: ‘sim’ = 4 (quatro); ‘não’ = 0 (zero); ‘às vezes’ = 2 

(dois). Ao final, o instrumento fornece um escore total, além de escores para 

cada domínio analisado: funcional (F); emocional (E); e, catastrófico (C). 

(Newman et al., 1996)  

O estudo de Newman et al. (1996) foi desenvolvido em duas etapas. A 

primeira contou com 84 pacientes e consistiu no desenvolvimento das 

afirmativas que formaram o questionário. A segunda etapa consistiu na validação 

do mesmo e foi realizada com 66 pacientes. Os autores obtiveram uma boa 

consistência interna e estabilidade no escore total (α=0,93) e consistência 

adequada para o domínio funcional (α=0,86) e emocional (α=0,87).  Entretanto, 

o domínio catastrófico apresentou uma consistência mais baixa (α=0,68) 

justificada pelos autores como quantidade reduzida de itens que compõe o 

questionário. A validação do THI foi feita em correlação com o THQ (r=0,78) para 

alcançar uma correspondência positiva. O THI é um instrumento de grande valia 

cientifica porque apresenta reprodutibilidade e validade de dados adequadas, 

especialmente quando são utilizados os dados do escore total e das áreas de 

domínio funcional e emocional (Newman et al. 1996). 

 

3.2.5 Tinnitus Cognition Questionnaire (TCQ) 

Wilson e Henry (1998) desenvolveram o TCQ para avaliar as cognições 

positivas e negativas relacionadas ao zumbido. Esse questionário foi validado 

após ser testado em 189 pacientes e apresentou confiabilidade e reteste (r=0,88) 

adequados, bem como uma consistência interna elevada (α=0,91). A análise 

fatorial revelou dois fatores identificados como cognições positivas e negativas 
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com relação ao zumbido. O questionário é recomendado para o uso na prática 

clínica para avaliar mudanças após manejo psicológico do zumbido (Wilson, 

Henry, 1998). 

 

3.2.6 Self-efficacy for Tinnitus Management Questionnaire (SETMQ) 

Smith e Fagelson (2011) propuseram o questionário SETMQ com o 

objetivo de disponibilizar um instrumento que possa avaliar a confiança dos 

pacientes durante o tratamento do zumbido, por acreditarem que esse é um 

aspecto que pode interferir no desfecho clínico. O estudo foi desenvolvido com 

199 pacientes e na análise fatorial foram identificados cinco componentes: (1) 

manejo do zumbido; (2) resposta emocional; (3) pensamentos e interações com 

outras pessoas; (4) conceitos sobre o zumbido; e, (5) uso de dispositivos 

auxiliares. Os autores analisaram o intervalo de consistência interna de todo o 

questionário e das subáreas (α: 0,74 – 0,98) e a reprodutibilidade no teste-reteste 

por meio do coeficiente de correlação intraclasse (ICC>0,80). Os dados foram 

comparados com outras escalas de mensuração de zumbido e foram obtidas 

correlações satisfatórias. Os autores concluíram que o questionário pode ser 

utilizado como apoio no tratamento do zumbido, para auxiliar no 

desenvolvimento da autoconfiança dos pacientes com relação ao tratamento do 

zumbido e ajudar, de forma positiva, no desfecho (Smith, Fagelson, 2011). 

 

3.2.7 Tinnitus Functional Index (TFI) 

Meikle et al. (2012) criaram o TFI com objetivo de disponibilizar um 

instrumento para avaliar a severidade do zumbido na qualidade de vida dos 

pacientes e, sobretudo, para ser usado como acompanhamento de desfecho 

clínico. Após o desenvolvimento de dois protótipos, foi criado o questionário final 

que apresentou consistência interna (α=0,97) e confiabilidade no teste-reteste 

(r=0,78), ambas adequadas. O instrumento foi validado ao comparar os 

resultados com o questionário THI e a Escala Análogo Visual (VAS – Visual 

Analog Scale) que mostraram valores elevados de correlação entre os 

questionários (THI:  r=0,89 e VAS:  r=0,74).  
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3.2.8 Tinnitus Primary Function Questionnaire (TPFQ)  

O professor do Departamento de Otorrinolaringologia da Universidade de 

Iowa, EUA, Richard Tyler e colaboradores, desenvolveram um plano estruturado 

de aconselhamento, com apoio visual para pacientes com zumbido crônico 

denominado Tinnitus Activities Treatment (TAT) (Tyler et al., 2006a). A 

experiência dos autores no tratamento e aconselhamento desses pacientes, 

mostrou que as quatro áreas mais comumente afetadas pelo zumbido são: (1) 

emoção; (2) audição; (3) sono; e, (4) concentração. Prejuízos em uma dessas 

áreas podem culminar em problemas sociais e laborais. No entanto, nem todos 

os pacientes apresentam prejuízo em todas elas. Portanto, foi desenvolvido o 

questionário Iowa Tinnitus Activities Questionnaire (TAQ), que produz um escore 

para cada uma dessas quatro áreas avaliadas. Com base nos resultados obtidos, 

é possível elaborar um plano estruturado de aconselhamento ao paciente, com 

foco na área de maior acometimento. Esse questionário foi validado e 

posteriormente renomeado como TPFQ (Tyler et al., 2014a).  

O questionário TPFQ foi elaborado com uma escala de 0 a 100 para 

indicar o grau de representatividade de cada sentença na vida do paciente, em 

que 0 (zero) corresponde a pouco e 100 a muito representativo. O instrumento é 

composto por 20 sentenças agrupadas em quatro áreas (audição, concentração, 

sono, emoção). O resultado gera tanto escores por área, como um escore total. 

O escore por área permite ao terapeuta priorizar, no aconselhamento, as áreas 

de maior impacto – decisão fundamental que favorece a adesão ao tratamento 

e o desfecho clínico positivo (Tyler et al., 2014a). 

 

3.2.9 Questionários traduzidos e validados no Brasil 

No Brasil atualmente existem apenas dois questionários disponíveis para 

uso na prática clínica e em pesquisas clínicas, apesar de ser um país com uma 

prevalência elevada de zumbido (Oiticica, Bittar, 2015). Os dois instrumentos 

disponíveis não fornecem dados específicos para direcionamento do 

aconselhamento de pacientes com zumbido. O foco desses questionários 

disponíveis é: (1) avaliação da severidade do zumbido; e, (2) medidas de 

desfecho clínico.   
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3.2.9.1 Tinnitus Handicap Inventory (THI)  

O THI foi traduzido e adaptado culturalmente para o português brasileiro 

por Ferreira et al. (2005) em uma pesquisa com 30 pacientes. Posteriormente 

Schmidt et al. (2006) realizaram a validação com 180 pacientes, ao comparar os 

resultados do THI com o questionário Beck Depression Inventory (BDI) e 

obtiveram uma correlação moderada entre os dois instrumentos (r=0,68) e 

consistência interna adequada (α=0,92) (Mukaka, 2012; Schmidt et al., 2006). O 

THI é amplamente utilizado em pesquisas brasileiras relacionadas com o 

zumbido, porque é de aplicação fácil. 

 

3.2.9.2 Tinnitus Functional Index (TFI) 

O questionário TFI foi recém traduzido e validado para o português 

brasileiro por meio de uma pesquisa com 88 pacientes. Os resultados 

apresentaram consistência interna apropriada (α=0,87) e correlação elevada 

com os resultados do THI (r=0,76). No meio científico e na prática clínica 

brasileira o TFI contribui como uma ferramenta útil que pode ser usada para 

mensuração de desfecho clínico (Rosa et al., 2021). 

 

3.3  Tradução, adaptação cultural e validação de questionários  

 

 A maioria dos questionários, utilizados para medir o impacto do zumbido 

na qualidade de vida dos pacientes, foi desenvolvida em língua inglesa. Para 

que possam ser utilizados em português brasileiro, precisam passar por três 

processos: (1) tradução; (2) adaptação cultural; e, (3) validação (Terwee et al., 

2007; Guillemin et al., 1993). 

 

3.3.1 Tradução e adaptação cultural de questionários 

 O processo de tradução de questionários não corresponde apenas à 

tradução literal. Ajustes e adaptações culturais precisam ser realizados para que 

expressões específicas do idioma façam sentido. Guillemin et al. (1993) 

expuseram alguns critérios para a realização das traduções: 
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1. Ser feita por, pelo menos, dois tradutores experientes e 

independentes;  

2. É necessário realizar a revisão de equivalência idiomática por um 

grupo revisor multidisciplinar, para adaptação das expressões mais 

adequadas; 

3. Fazer a retrotradução com outros tradutores, que não tenham 

participado da tradução, a fim de assegurar que não houve 

modificação da essência do instrumento; 

4. Testar o questionário traduzido em um grupo de pessoas para 

verificar se há entendimento correto das questões, sem dificuldade de 

compreensão. A sentença é considerada adequada quando mais de 

80% das pessoas não sinalizaram dificuldade de entendimento. 

 

3.3.2 Validação de questionários 

Os questionários, antes de serem considerados apropriados para uso 

clínico, devem oferecer dados precisos, válidos, interpretáveis, bem como 

resultados científicos robustos, capazes de refletir dados da saúde da população 

(Terwee et al., 2007). A validade de um instrumento ocorre quando ele realmente 

mede aquilo a que se propõe (Souza et al., 2017; Tyler et al., 2014a). 

Os tipos principais de validação utilizados em pesquisas científicas são: 

(1) validade de conteúdo; (2) validade de critério; e, (3) validade de construto, 

detalhadas a seguir. 

 

3.3.2.1 Validade de conteúdo 

A validade de conteúdo avalia a capacidade de um instrumento 

representar todos os aspectos do distúrbio em estudo (Hulley et al., 2015). 

Geralmente, nessa validação, a análise é feita por meio da abordagem qualitativa 

por grupos de especialistas. Posteriormente, esses dados são analisados, 

usualmente por meio do índice de validade de conteúdo (IVC), que afere a 

concordância entre as avaliações qualitativas realizadas (Souza et al., 2017; 

Streiner et al., 2015; Keszei  et al., 2010; Terwee et al., 2007). 



Revisão da Literatura 19 

 
 

3.3.2.2 Validade de critério  

A validade de critério é o método mais utilizado para validar um 

questionário, cujas respostas são comparadas às de outro já validado e 

considerado amplamente aceito e admitido como ‘critério’ de comparação. A 

validade de critério consiste no estabelecimento da relação entre as pontuações 

do instrumento a ser validado com um já existente (‘padrão ouro’). Se o 

instrumento novo afere o que se pretende medir, seus resultados devem 

concordar com o do instrumento considerado ‘padrão ouro’ (Mukaka, 2012; 

Souza et al., 2017; Streiner et al., 2015). 

A validade de critério pode ser constatada por um coeficiente de 

correlação. Valores próximos a 1,00 indicam correlação máxima ou perfeita. 

Valores próximos a 0,00 indicam ausência de correlação entre eles. São 

recomendáveis coeficientes e correlação de 0,70 ou superiores (Souza et al., 

2017; Streiner et al., 2015; Mukaka, 2012). 

 

3.3.2.3 Validade de construto  

A validade de construto é um processo de validação que avalia a 

capacidade de um instrumento encaixar-se na concepção teórica sobre o 

sintoma a ser estudado (Hulley et al., 2015). Esse processo permite verificar se 

um conjunto de variáveis realmente ratifica a hipótese a ser confirmada (Souza 

et al., 2017; Streiner et al., 2015; Keszei et al., 2010). 

 

3.3.3 Confiabilidade do questionário 

A confiabilidade do questionário está relacionada com a capacidade de 

um instrumento reproduzir, de forma consistente, os mesmos resultados em 

diferentes momentos por pesquisadores diferentes. Refere-se à capacidade do 

mesmo em mostrar precisão e acurácia. Os critérios de confiabilidade mais 

utilizados em pesquisa são precisão, acurácia e consistência interna (Hoff, 

Kähäri, 2017; Hulley et al., 2015; Tyler et al., 2014a; Streiner, 2003). 
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3.3.3.1 Precisão 

A precisão é a capacidade de um instrumento obter, em dois momentos 

distintos, resultados similares, ao mostrar que seus dados são reprodutíveis 

(Hulley et al., 2015). O ICC é um dos testes mais utilizados para estimar a 

precisão de variáveis contínuas, geralmente calculado para verificar sua 

concordância medida em dois momentos. Valores mínimos de 0,70 são 

considerados satisfatórios para indicar boa estabilidade no teste reteste de 

instrumentos (Hoff, Kähäri, 2017; Streiner et al., 2015; Keszei et al., 2010; 

Streiner, 2003). 

 

3.3.3.2 Acurácia 

A acurácia de um questionário é a capacidade de representar um valor 

verdadeiro. A maneira mais adequada para avaliar a acurácia de um instrumento 

é compará-lo com um outro que já possua uma aferição de referência, 

amplamente utilizada e bem aceita, e que possa ser considerada padrão-ouro 

(Hulley et al., 2015). 

 

3.3.3.3 Consistência interna  

A consistência interna ou homogeneidade de um instrumento indica se 

todas as suas subpartes aferem a mesma característica. Os resultados da 

consistência interna podem ser afetados pela quantidade de itens que está 

sendo avaliada. A consistência interna é medida por meio do alfa de Cronbach, 

em que é analisada a covariância entre os itens: quanto menor for a soma da 

variância, mais consistente é considerado o instrumento (Vozel et al., 2020; Jun 

et al., 2015; Streiner, 2003). Valores acima de 0,80 são considerados excelentes, 

valores abaixo de 0,50 são considerados inaceitáveis e entre esses valores se 

considera consistência adequada (Hulley et al., 2015).  
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4 MÉTODOS 

 

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(HCFMUSP), sob parecer de número 2.506.287 (ANEXO A). A pesquisa foi 

inserida na Plataforma Brasil, de acordo com as normas dessa instituição. 

Entretanto, em decorrência da pandemia de Covid-19 e da consequente 

dificuldade para a coleta de dados, a metodologia precisou ser adaptada e 

submetida novamente, como Emenda, ao Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(HCFMUSP), e todas as adaptações realizadas, sob parecer de número 

4.666.769, foram aprovadas (ANEXO B). 

A utilização dos questionários TPFQ e THQ para a realização desse 

estudo foi previamente autorizada pelo professor doutor Richard Tyler (ANEXO 

C) – audiologista e professor do Departamento de Otorrinolaringologia e Cirurgia 

de Cabeça e Pescoço e do Departamento de Ciências e Desordens da 

Comunicação da Universidade de Iowa, EUA, e autor dos questionários originais, 

em língua inglesa, que se encontram disponíveis para download no website da 

Universidade de Iowa (ANEXO D e E).  

 

4.1 População e Amostra  

Este estudo foi desenvolvido em duas etapas com pacientes portadores 

de zumbido crônico.  

 

Os participantes foram selecionados entre os que já estavam registrados 

no banco de dados de uma instituição privada de Porto Alegre (mesma cidade 

de moradia da pesquisadora do presente trabalho). A instituição, desde 2009, 

realiza reabilitação auditiva, por meio de aparelhos de amplificação sonora 

individual e geradores de som, bem como oferece aconselhamento a portadores 

de zumbido crônico. 
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Na Etapa 1 da pesquisa, foram contatadas por telefone e convidadas a 

participar da pesquisa pessoas previamente registradas no banco de dados de 

tal instituição privada, que procuraram anteriormente a mesma para tratamento 

do zumbido, independentemente da idade ou sexo, mas que não aderiram ao 

tratamento proposto.  

 

Na Etapa 2, iniciada após 1º de setembro de 2019, foram selecionados os 

dados de pessoas que procuraram a instituição com queixa de zumbido, e que 

realizaram a avaliação completa por meio do protocolo de zumbido (vide item 

4.2), independentemente de sua idade ou sexo, ou de terem aderido ou não ao 

tratamento. 

 

4.1.1 Definição do tamanho da amostra  

A Etapa 1 consistiu em tradução, adaptação cultural e análise da 

confiabilidade dos questionários TPFQ e THQ. A amostra na qual foram 

aplicados os questionários era composta por 20 pessoas, o que corresponde a 

aproximadamente 10% do cálculo da amostra para a validação. A literatura 

recomenda que antes de realizar a validação de um questionário, este deve ser 

aplicado a um grupo reduzido de pessoas para verificar se a tradução que foi 

feita é compreendida (Papitsi et al., 2020; Neupane et al., 2019; Guillemin et al., 

1993). Durante a aplicação dos questionários foram verificados, para posterior 

análise porcentual, os itens que geraram dificuldade de compreensão entre os 

participantes. Em caso de porcentual superior a 20%, a questão deveria ser 

revisada pelo grupo revisor da tradução e aplicada novamente em toda a 

amostra (Ferreira et al., 2005). 

 

4.1.1.1 Critérios de seleção dos pacientes para a Etapa 1 

4.1.1.1.1 Critérios de inclusão 

 Estar cadastrado no banco de dados da instituição, com queixa de 

zumbido crônico, independentemente de ter perda auditiva 

associada ou não; 
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 Assinar o termo de consentimento livre e esclarecido.  

4.1.1.1.2 Critérios de exclusão 

 Ter aderido ao tratamento do zumbido antes do início da presente 

pesquisa.  

 

A Etapa 2 correspondeu à validação do TPFQ, efetuada por meio da 

validade de critério, comparando-o com o THI. Segundo Terwee et al. (2007), 

para cada item do questionário a ser validado deve-se contabilizar 10 pacientes. 

Como o TPFQ possui 20 itens, a Etapa 2 deveria contar com uma amostra igual 

ou superior a 200 pacientes. O banco de dados utilizado contava com amostra 

bem superior e, por esse motivo, incluiu-se um total de 1.095 pacientes, com a 

finalidade de obter estimativas de validade e confiabilidade mais precisas.  

 

4.1.1.2 Critérios de seleção dos pacientes na Etapa 2 (após 1 de setembro de 

2019) 

 

4.1.1.2.1 Critérios de inclusão 

 Estar cadastrado no banco de dados da instituição, a partir de 1 de 

setembro de 2019, com queixa de zumbido crônico, 

independentemente de ter perda auditiva associada ou não, e ter 

aderido ao tratamento; 

 Ter completado o protocolo de avaliação do zumbido no mesmo dia.  

 

4.2 Origem dos dados dos pacientes  

 

Os pacientes procuraram a instituição por indicação médica, a fim de 

realizar tratamento do zumbido. O protocolo de atendimento para investigação 

do zumbido incluiu avaliação auditiva, pesquisa da percepção e da reação ao 

zumbido. A pesquisa da reação ao zumbido é feita por meio da aplicação dos 

questionários TPFQ e THI.  O TPFQ utilizado pela instituição até a realização do 

presente estudo, era a versão online disponível para download no website da 
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Universidade de IOWA. Após a realização da primeira etapa da presente 

pesquisa, o questionário TPFQ foi atualizado para a versão traduzida e adaptado 

culturalmente.  

 

O fluxograma do atendimento dos pacientes com zumbido crônico, na 

instituição, encontra-se retratado na Figura 1. 

 

 
Figura 1 – Fluxograma de atendimento dos pacientes com zumbido. 

 

O protocolo de avaliação dos pacientes encaminhados à instituição 

privada para tratamento do zumbido incluiu: 

 Audiometria – determina os limiares auditivos, o tipo, o grau e a 

configuração da perda auditiva, quando existente;    

 Logoaudiometria – mede o reconhecimento da fala; 

 Pesquisa do limiar de desconforto – identifica a intensidade a partir da 

qual sons passam a ser desconfortáveis ao paciente;  

 Pitch – determina a frequência do zumbido; 

 Loudness – mede a intensidade do zumbido; 
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 MML (Minimum Masking Level) – determina o nível mínimo de 

mascaramento do zumbido e avalia a intensidade, a partir da qual o 

mesmo mistura-se com o mascaramento;  

 THI – avalia o impacto do zumbido na qualidade de vida do paciente; 

 TPFQ – avalia o impacto causado pelo zumbido e o quantifica em 

quatro aspectos principais: (1) sono, (2) audição, (3) concentração, (4) 

emoção; identifica as áreas mais acometidas; auxilia no processo de 

aconselhamento. 

Todos os dados das avaliações foram registrados em prontuário 

eletrônico, exportados para planilha Excel, e posteriormente analisados.  

Na presente pesquisa foram consideradas as variáveis envolvidas na 

reação do paciente ao zumbido, as quais abrangem os dados dos questionários 

THI e TPFQ.   

 

4.3 Etapas 1 e 2 da Pesquisa  

 

A primeira etapa consistiu em tradução, adaptação cultural e análise da 

confiabilidade dos questionários TPFQ e THQ. A segunda correspondeu à 

validação do questionário TPFQ, mediante a validade de critério, por meio da 

comparação de seus resultados com o questionário THI (ANEXO F).  

 

4.3.1 Etapa 1: tradução, adaptação cultural e análise da confiabilidade dos 

questionários TPFQ e THQ 

No website da Universidade de IOWA está disponível para download uma 

versão em português dos questionários TPFQ e THQ. Apesar disso, foi realizado 

o processo completo de tradução e adaptação cultural de acordo com a 

metodologia descrita por Guillemin et al. (1993) e por Terwee et al. (2007), para 

a elaboração da versão brasileira desses questionários. Os critérios foram os 

mesmos utilizados para a validação do THI.  
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O fluxograma que mostra as etapas da tradução dos questionários 

encontra-se na Figura 2. 

 

 

 

Figura 2 – Fluxograma da tradução de questionários aplicados na pesquisa 

 

 

4.3.1.1 Tradução dos questionários TPFQ e THQ 

Para a tradução, os questionários TPFQ e THQ foram distribuídos para 

três tradutores-intérpretes de inglês, que não se conheciam nem conheciam o 

teor dos questionários. O objetivo foi a elaboração individual e sigilosa da 

primeira versão do questionário para o português. Esse procedimento tinha o 

intuito de gerar três traduções independentes. 

 

4.3.1.2 Revisão e adaptação cultural dos questionários TPFQ e THQ 

O grupo revisor, constituído por profissionais que não tinham feito parte 

do processo de tradução, foi composto por um médico otorrinolaringologista e 

dois fonoaudiólogos – todos brasileiros e proficientes em língua inglesa. Eles 
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analisaram os três documentos resultantes das traduções iniciais e reduziram as 

diferenças neles encontradas. Em continuidade, foram feitas as escolhas em 

cada uma das questões, das melhores expressões e palavras; além da 

adaptação do texto ao conhecimento cultural brasileiro. Cada revisor entregou à 

pesquisadora uma versão final dos questionários TPFQ e THQ traduzidos. 

 

4.3.1.3 Unificação dos questionários TPFQ e THQ 

A pesquisadora analisou as versões finais dos questionários resultantes 

de cada revisor, observou se havia diferença entre as versões e, em caso 

afirmativo escolheu a opção de maior consenso entre os revisores. Após essa 

análise, foi criada a versão unificada final dos questionários TPFQ e THQ, 

traduzida e adaptada culturalmente para o português brasileiro (ANEXOS G e 

H). 

 

4.3.1.4 Retrotradução dos questionários TPFQ e THQ 

Após a unificação dos questionários, em uma versão única em português 

brasileiro, realizou-se a retrotradução da mesma. Para isso, foi entregue uma 

cópia a outros três intérpretes, que não tinham participado da tradução do inglês 

para o português. Eles realizaram a retrotradução português–inglês; além da 

análise da concordância das questões com o instrumento original. 

As traduções inglês-português e as retrotraduções português-inglês foram 

realizadas por intérpretes profissionais, contratados, com experiência em 

traduções na área da saúde. 

Os intérpretes que realizaram a retrotradução constataram que houve 

concordância com a versão original e, por conseguinte, ficou estabelecida a 

versão final em português do TPFQ e do THQ. 

 

4.3.1.5 Aplicação dos questionários TPFQ e THQ 

O pesquisador responsável pela aplicação dos questionários é um 

fonoaudiólogo independente, sem nenhuma ligação com a instituição privada 

que cedeu o banco de dados para a coleta da amostra. Para as pessoas 
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convidadas por telefone e que aceitaram ao convite, foram agendados o local e 

o horário mais conveniente para a aplicação dos questionários. 

A coleta, em alguns casos, foi realizada na sede da instituição e, em 

outros, na residência dos respondentes. O Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE A) foi devidamente apresentado e solicitada a 

assinatura dos participantes, após terem recebido os esclarecimentos 

requeridos. Aqueles que concordaram em participar da pesquisa assistiram dois 

vídeos contendo uma instrução padrão sobre os questionários THQ e TPFQ 

(APÊNDICE B e C). Optou-se por essa estratégia para garantir que as 

orientações fossem dadas a todos de forma padronizada. Os questionários 

foram entregues para resposta individual, sem a intervenção da pesquisadora. 

Durante a aplicação dos questionários, foram listados os itens que 

geraram dificuldade de entendimento/compreensão aos pacientes, para 

posterior análise porcentual. Caso esse porcentual fosse superior a 20%, a 

questão deveria ser revista pelo grupo revisor e aplicada novamente em toda a 

amostra (Ferreira et al., 2005). 

A aplicação dos questionários TPFQ e THQ ocorreu em dois momentos 

diferentes, para que a precisão das respostas pudesse ser avaliada.  

A segunda aplicação dos questionários foi feita entre sete e dez dias após 

a primeira (Terwee et al., 2007), sem a necessidade de nova assinatura do 

TCLE. 

 

4.3.2 Etapa 2: Validação do questionário TPFQ 

A etapa 2 foi realizada após a atualização do TPFQ na versão do 

português traduzido e adaptado culturalmente na primeira etapa desta pesquisa, 

no protocolo de atendimento da instituição privada. O estudo foi realizado 

mediante a exportação do banco de dados, 18 meses após a inserção do TPFQ. 

Novamente, a ética quanto aos dados e o compromisso de preservação da 

identidade dos sujeitos, foram respeitados. 

 

Para essa amostra foi utilizada a nova versão do questionário, traduzida 

e adaptada para o português brasileiro. Os dados são considerados 

retrospectivos porque foram analisados de acordo com o banco de dados da 
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instituição. Entretanto, a forma de coleta e registro de dados foi prospectiva, pois 

toda a avaliação do zumbido foi feita durante as consultas dos pacientes. 

 

4.4 Análise estatística  

 

Os dados coletados ficaram registrados e exportados para uma planilha 

Excel para posterior análise.  

Foi considerado significativo o valor de p≤0,05, e as análises foram 

realizadas com auxílio do programa SPSS versão 22.0. 

 

4.4.1 Análise estatística de confiabilidade e consistência interna 

 

4.4.1.1 Análise de confiabilidade 

Na primeira etapa da pesquisa, os questionários foram aplicados aos 

mesmos pacientes, em dois momentos diferentes no tempo, para poder analisar 

a precisão do teste reteste. Para analisar as variáveis de forma quantitativa, 

utilizou-se os dados dos escores de cada sentença, dos escores totais e dos 

escores por aspectos (TPFQ) e fatores (THQ). Ressalta-se que, na prática 

clínica, para interpretação dos dados dos pacientes, considera-se apenas os 

valores dos escores totais e dos escores por aspectos (TPFQ) e fatores (THQ). 

No entanto, para a análise da confiabilidade, foi feita a análise das sentenças. 

Cálculos do ICC foram realizados para comparar os resultados obtidos na 

primeira e na segunda etapas de aplicação dos questionários. Valores próximos 

a 1,0 indicam maior precisão. Na presente pesquisa, considerou-se 0,70 como 

mínimo ideal para considerar um resultado preciso no teste reteste (Streiner et 

al., 2015; Streiner, Kottner, 2014; Keszei et al., 2010; Streiner, 2003). 

 

4.4.1.2 Análise da consistência interna 

Para medir a consistência interna dos questionários, foi aplicado o cálculo 

do alfa de Cronbach, que possibilita identificar a homogeneidade dos itens que 

os compõem. Nessa análise, também foi considerado o valor de 0,70 como 
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mínimo para indicar uma consistência interna adequada dos dados (Streiner et 

al., 2015; Streiner, 2003). 

Utilizou-se os dados dos escores totais para analisar as variáveis de forma 

quantitativa. Foi calculado o alfa de Cronbach para os resultados da 1ª aplicação 

(teste) e da 2ª aplicação (reteste) de cada um dos questionários.  

 

4.4.2 Análise estatística da validação e consistência interna do 

questionário TPFQ  

4.4.2.1 Validação do questionário TPFQ 

Na segunda etapa do estudo foi analisada a validade de critério do TPFQ 

ao compará-lo com o THI. Esse é o método mais utilizado para validar um 

instrumento, pois suas respostas são comparadas a outro instrumento já 

validado e bem aceito, no caso da presente pesquisa, o THI (Souza et al., 2017). 
 

A validação do questionário TPFQ foi feita mediante análise do seu escore 

total e do escore total do THI. O cruzamento das variáveis quantitativas obtidas 

nos dois instrumentos permitiu o cálculo do coeficiente de correlação de Person 

(r). Foi analisada também a correlação dos aspectos do TPFQ (sono, audição, 

concentração, emocional) com os domínios do THI (emocional, funcional, 

catastrófico), por meio do mesmo coeficiente (r). 

 

4.4.2.2 Análise da consistência interna do questionário TPFQ 

Para medir a consistência interna dos questionários utilizados na segunda 

etapa, foi aplicado o cálculo do alfa de Cronbach. Nessa análise, também foi 

considerado o valor de 0,70 como mínimo para indicar consistência interna 

adequada dos dados (Streiner et al., 2015; Streiner, 2003). 

Foram utilizados os dados dos escores para analisar as variáveis de forma 

quantitativa. Foi calculado o alfa de Cronbach do escore total e por aspecto do 

TPFQ (sono, audição, concentração, emocional), e do escore total e por domínio 

(emocional, funcional, catastrófico) do THI. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Resultados da aplicação dos questionários TPFQ e THQ – 20 pacientes 

5.1.1 Caracterização da amostra na Etapa 1 

A primeira etapa contou com dados provenientes da aplicação dos 

questionários TPFQ e THQ em 20 pacientes. Destes, 12 eram do sexo feminino 

e 8 do sexo masculino, com idade média de 55±22 anos.  

Não houve dificuldade de entendimento de nenhuma das sentenças dos 

questionários. Surgiram apenas dois comentários decorrentes da aplicação dos 

questionários, a saber:  

 Sentença 9 do TPFQ: “Uma das piores coisas sobre o zumbido é o 

efeito sobre a compreensão da fala, além dos efeitos da perda 

auditiva.” 

o Comentário do paciente: “Será que o zumbido causa perda 

auditiva?” 

 Sentença 8 do THQ: “Eu tenho apoio dos meus amigos com 

relação ao meu zumbido.” 

o Comentário do paciente: “Muitos amigos não sabem que eu 

tenho zumbido, como posso ter apoio?” 

Não foi necessária, portanto, a revisão de nenhum item traduzido. 

 

5.1.2 Versão brasileira do TPFQ 

TPFQ - TINNITUS PRIMARY FUNCTION QUESTIONNAIRE -  

 VERSÃO BRASILEIRA 

1 Eu tenho dificuldade em focar minha atenção em algumas tarefas 
importantes por causa do zumbido. 

 

2 Eu fico acordado à noite por causa do meu zumbido.  

3 Eu só queria que o zumbido acabasse. É muito frustrante.  
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4 Eu tenho dificuldade em dormir de noite por causa do meu zumbido.  

5 Quando há muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, o meu 
zumbido interfere na minha capacidade de prestar atenção no 
importante. 

 

6 O meu zumbido atrapalha alguns sons de fala.  

7 A minha incapacidade de pensar em algo sem interferências é um 
dos piores efeitos do meu zumbido. 

 

8 Meu zumbido é irritante.  

9 Uma das piores coisas sobre o zumbido é o efeito sobre a 
compreensão da fala, além dos efeitos da perda auditiva. 

 

10 O zumbido, não minha perda auditiva, interfere na apreciação de 
música e canções. 

 

11 Eu fico cansado durante o dia porque o meu zumbido interrompe o 
meu sono. 

 

12 Além da perda auditiva, o zumbido interfere na compreensão da 
fala. 

 

13 Estou deprimido por causa do meu zumbido.  

14 Quando eu acordo à noite, o meu zumbido torna difícil voltar a 
dormir. 

 

15 Um dos piores efeitos do meu zumbido é a interferência na minha 
paz emocional. 

 

16 Tenho dificuldade em me concentrar enquanto estou lendo em uma 
sala silenciosa por causa do zumbido. 

 

17 A dificuldade que eu tenho para dormir é um dos piores efeitos do 
meu zumbido. 

 

18 Estou ansioso por causa do meu zumbido.  

19 Os efeitos do zumbido na minha audição são piores do que os 
efeitos da minha perda auditiva. 

 

20 Eu sinto que o meu zumbido faz com que seja difícil eu me 
concentrar em algumas tarefas. 

 

Pontuação: 

Concentração: (1 + 5 + 7 + 16 + 20) ÷ 5 = % 
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Emocional: (3 + 8 + 13 + 15 + 18) ÷ 5 = % 

Audição: (6 + 9 + 10 + 12 + 19) ÷ 5 = % 

Sono: (2 + 4 + 11 + 14 + 17) ÷ 5 = % 

Total: [𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎çã𝑜 % + 𝐸𝑚𝑜𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 + 𝐴𝑢𝑑𝑖çã𝑜 %
+ 𝑆𝑜𝑛𝑜 %]  ÷ 4 = 

% 

 

5.1.3 Versão brasileira do THQ 

THQ - TINNITUS HANDICAP QUESTIONNAIRE - VERSÃO BRASILEIRA 

  

INSTRUÇÕES: Este questionário tem 207perguntas.  Por favor, indique 0 se 
você discorda fortemente, (até) 100 se você concorda plenamente. Por favor, 
não pule nenhuma pergunta. 

 

1 Eu não consigo acompanhar as conversas durante reuniões por 
causa do zumbido. 

 

2 O meu zumbido cria problemas familiares.  

3 Eu acho que encaro o zumbido de forma saudável.  

4 Eu me sinto desconfortável em situações sociais por causa do 
zumbido. 

 

5 Eu tenho dificuldade em dormir à noite por causa do meu zumbido.  

6 O meu zumbido contribui com um sentimento de mal-estar geral de 
saúde. 

 

7 O zumbido interfere na minha capacidade de dizer de onde estão 
vindo os sons. 

 

8 Eu tenho apoio dos meus amigos em relação ao meu zumbido.  

9 Eu não consigo relaxar por causa do zumbido.  

10 Eu não aproveito a vida por causa do zumbido.  

11 O meu zumbido piorou ao longo dos anos.  

12 Eu não consigo me concentrar por causa do zumbido.  

13 O zumbido faz com que eu me sinta cansado.  
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14 O zumbido faz com que eu me sinta deprimido.  

15 As pessoas, em geral, não sabem nada sobre a natureza 
devastadora do zumbido. 

 

16 O zumbido faz com que eu evite situações com barulho.  

17 O zumbido interfere na minha compreensão de fala quando falo 
com alguém em um ambiente com barulho. 

 

18 Eu acho difícil explicar para os outros o que é zumbido.  

19 Eu me queixo mais por causa do zumbido.  

20 O zumbido faz com que eu me sinta irritado.  

21 O zumbido faz com que eu me sinta inseguro  

22 O zumbido interfere no meu entendimento dos sons quando assisto 
televisão. 

 

23 O zumbido afeta a qualidade dos meus relacionamentos.  

24 O zumbido reduz a minha capacidade de compreender a fala.  

25 O meu zumbido me cause estresse.  

26 O meu zumbido me deixa ansioso.  

27 Me sinto frustrado com frequência por causa do zumbido.  

Pontuação: 

Fator 1: (5 + 6 + 9 + 10 + 12 + 13 + 14 + 18 + 19 + 20 + 21
+ 23 + 25 + 26 + 27) ÷ 15 = 

% 

Fator 2: (1 + 2 + 4 + 7 + 16 + 17 + 22 + 24) ÷ 8 = % 

Fator 3:  [11 + 15 + (100 − 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎 3) + (100 − 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎 8)]
÷ 4 = 

% 

Total: 
[(𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 1 𝑥

15

27
) + (𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 2 𝑥

8

27
) + (𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 3𝑥

4

27
)] ÷ 4

= 

% 
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5.1.4 Análise da confiabilidade dos questionários TPFQ e THQ 

A Tabela 1 mostra forte concordância entre os dados obtidos nas 

aplicações do questionário TPFQ, o que indica boa precisão no teste e reteste. 

Na análise individual dos escores de cada sentença, alguns itens apresentaram 

concordância mais fraca entre os resultados das duas aplicações: 3, 5, 7, 9, 12, 

13,1 5, 16, 20 (Tabela 1). De forma geral, a reprodutibilidade individual de cada 

sentença variou de 0,38 a 0,90. 

 

Tabela 1 – Medidas de concordância (ICC) e precisão por item do questionário 

TPFQ 

Sentença do questionário 
TPFQ 

ICC 

1 0,80 

2 0,74 

3 0,38 

4 0,84 

5 0,67 

6 0,78 

7 0,63 

8 0,77 

9 0,54 

10 0,84 

11 0,75 

12 0,55 

13 0,51 

14 0,88 

15 0,61 

16 0,68 

17 0,76 

18 0,72 

19 0,86 

20 0,62 

Concentração 0,88 

Emocional 0,88 

Audição 0,82 

Sono 0,90 

Total 0,93 

ICC = Coeficiente de correlação intraclasse 
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Enfatiza-se que os escores por aspecto e o escore total – dados utilizados 

para interpretação do questionário – apresentaram forte concordância entre o 

teste e o reteste. Em todos os escores (total e por aspecto do questionário) 

observou-se ICC˃0,82. Para o escore total o ICC foi de 0,93, o que reforça que 

a reprodutibilidade e precisão dos dados fornecidos no questionário TPFQ são 

robustas. 

A Tabela 2 mostra que a reprodutibilidade do THQ não é tão forte como a 

do TPFQ. Os cálculos revelam que 19 das 27 sentenças apresentaram 

concordância ˂0,70 entre o teste e o reteste (Souza et al., 2017; Streiner et al., 

2015; Keszei et al., 2010). O Fator 3 apresentou ICC=0,48. Entretanto, os 

escores total (ICC=0,83) e dos Fatores 1 e 2 (ICC˃0,75) apresentaram 

concordância satisfatória. 

 

 

Tabela 2 – Medidas de concordância (ICC) e precisão por item do questionário 

THQ 

Sentença no questionário  
THQ 

ICC 

1 0,24 

2 0,56 

3 0,37 

4 0,39 

5 0,86 

6 0,63 

7 0,68 

8 0,62 

9 0,80 

10 0,13 

11 0,27 

12 0,81 

13 0,92 

14 0,80 

15 0,10 

16 0,49 

17 0,56 

18 0,40 

19 0,52 

Continua 
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Continuação da Tabela 2 
 

Sentença do questionário 
THQ 

ICC 

20 0,78 

21 0,53 

22 0,41 

23 0,62 

24 0,56 

25 0,88 

26 0,75 

27 0,77 

Fator 1 0,89 

Fator 2 0,75 

Fator 3 0,48 

Total 0,83 

ICC = Coeficiente de correlação intraclasse 

 

 

5.1.3 Análise da consistência interna dos questionários TPFQ e THQ 

Analisou-se a consistência interna dos questionários TPFQ e THQ, para 

verificar a homogeneidade dos itens que compõem os mesmos. Considerou-se 

o escore total de ambos os questionários. Os achados de ambos, tanto no teste 

(1ª aplicação), quanto no reteste (2ª aplicação), mostrou valores próximos a 1,00; 

o que respalda a forte consistência interna dos dados (Tabela 3).  

 

 

Tabela 3 – Consistência interna dos questionários TPFQ e THQ para o teste e 

reteste 

Questionário  Teste (⍺)  Reteste (⍺)  

TPFQ 0,95 0,95 

THQ 0,95 0,94 

⍺=Alfa de Cronbach  
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5.2 Etapa 2: Resultados da aplicação dos questionários TPFQ e THI – 1.095 

pacientes 

 

5.2.1 Caracterização da amostra na Etapa 2 

Analisou-se os dados de 1.095 pacientes atendidos no período de 

setembro de 2019 a março de 2021. Desses, 46% eram do sexo feminino. Os 

pacientes provinham de diversos estados brasileiros, com predominância das 

regiões Sul e Sudeste (Tabela 4). 

 

Tabela 4 – Descrição da amostra  

Variáveis n = 1.095 

Idade (anos) 
 

média±DP 58,1±14,5 

mínimo - máximo 17 - 92 

Sexo feminino, quantidade (%) 504 (46,0) 

Estado, quantidade (%) 
 

Rio de Janeiro 275 (25,1) 

São Paulo 202 (18,4) 

Santa Catarina 187 (17,1) 

Rio Grande do Sul 171 (15,6) 

Paraná 127 (11,6) 

Distrito Federal 73 (6,7) 

Minas Gerais 26 (2,4) 

Mato Grosso 12 (1,1) 

Mato Grosso do Sul 12 (1,1) 

Goiás 6 (0,5) 

Acre 1 (0,1) 

Bahia 1 (0,1) 

Pernambuco 1 (0,1) 

Tocantins 1 (0,1) 

n = quantidade de pacientes; DP = desvio padrão; % = por cento 

 

5.2.2 Análise da consistência interna dos questionários TPFQ e THI 

Analisou-se a consistência interna do TPFQ e do THI para verificar a 

homogeneidade dos itens que compõem os questionários. Considerou-se o 
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escore total de ambos os questionários e por aspecto/domínio avaliado (Tabela 

5). 

 

Tabela 5 – Consistência interna (α) para os questionários TPFQ e THI, aplicados 

em 1.095 pacientes 

Questionário ⍺ 

TPFQ 
 

Total 0,94 

Concentração 0,88 

Emocional 0,86 

Audição 0,84 

Sono 0,93 

THI 
 

Total 0,93 

Catastrófico 0,69 

Funcional 0,86 

Emocional 0,89 

⍺ = Alfa de Cronbach 

 

 

5.2.3 Validação do questionário TPFQ por validade de critério 

Calculou-se o coeficiente de correlação de Pearson (r) por meio da 

comparação dos escores totais de ambos os questionários. A Figura 3 evidencia 

a forte correlação encontrada entre ambos questionários (r=0,84, com intervalo 

de confiança de 0,95%). Observa-se que, quanto maior o escore do TPFQ, maior 

o escore do THI.  
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Figura 3 – Correlação dos escores totais dos questionários TPFQ e THI 

 

Diante da forte correlação encontrada entre os dados, é proposta uma 

equação de regressão linear que possibilita prever o resultado do questionário 

THI, de acordo com o resultado do escore total do questionário TPFQ, conforme 

descrito a seguir: 

 

 

 

Na validação dos dados, além dos escores totais, foram utilizados os 

valores dos escores por aspecto/domínio, de ambos questionários, para análise 

da correlação entre eles. A Tabela 6, evidencia forte correlação entre as 

subdivisões dos questionários, especialmente entre domínio Funcional do THI 

r = 0,84 
(IC 95%: 0,82 a 0,85) 

Tinnitus Handicap Inventory (THI)  

(THI) Total 

Escore Total THI = 9,482 + (0,172 x Escore Total TPFQ) 
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com os aspectos Concentração e Emocional do TPFQ; e, entre domínio 

Emocional do THI com aspecto Emocional do TPFQ, para 1.095 pacientes. 

 

 

Tabela 6 – Correlação dos resultados por aspecto/domínio nos questionários 

TPFQ e THI aplicados em 1.095 pacientes 

 Questionário   THI Catastrófico THI Funcional THI Emocional 

THI  
    Catastrófico 

r 1   

p    

    Funcional 
r 0,65 1  

p <0,001   

    Emocional 
r 0,74 0,77 1 

p <0,001 <0,001  

TPFQ     
    Concentração 

r 0,54 0,80 0,63 

p <0,001 <0,001 <0,001 

    Emocional 
r 0,68 0,71 0,81 

p <0,001 <0,001 <0,001 

    Audição 
r 0,41 0,62 0,46 

p <0,001 <0,001 <0,001 

    Sono 
r 0,47 0,63 0,53 

p <0,001 <0,001 <0,001 

r = coeficiente de correlação de Pearson; p = valor-p; < = menor que 
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6 DISCUSSÃO 

 

A aplicação de questionários tem sido amplamente utilizada na prática 

clínica para atendimento dos portadores de zumbido (Langguth et al., 2014; 

Lehner et al., 2013a; Lehner et al., 2013b; Weise et al., 2013). O objetivo é 

quantificar e qualificar o impacto do zumbido na qualidade de vida dos pacientes. 

Alguns, como o THI (padrão ouro), fornecem informações sobre o grau de 

impacto do zumbido, enquanto outros como o THQ, TPFQ e TFI (este último, 

recém traduzido e validado para o português brasileiro) ampliam esse foco para 

áreas de maior acometimento (Meikle et al., 2012; Newman et al., 1996; Kuk et 

al., 1990). 

A escolha de um questionário está atrelada ao entendimento de como foi 

elaborado e validado, e quais são os objetivos de mensuração do mesmo. Os 

questionários devem ser válidos e confiáveis, e ter passado por avaliação da 

precisão, e métodos de validação (Souza et al., 2017; Tyler et al., 2014a; 

Stephens et al., 1986). 

Afirmar que um questionário é confiável significa dizer que ele é preciso, 

tem acurácia e consistência interna, ou seja: (1) reproduz os dados em diferentes 

momentos da aplicação; (2) há homogeneidade entre os itens (todos aferem a 

mesma característica); (3) seus dados concordam com os de outro instrumento 

já validado e bem aceito (Hulley et al., 2015). 

A precisão é a capacidade de uma variável obter valores semelhantes 

quando medida várias vezes; e a acurácia é o grau que uma variável se aproxima 

de um valor verdadeiro. Com esse entendimento fica claro que para determinar 

a precisão é necessário fazer aferições repetidas do mesmo instrumento; já a 

acurácia pode ser definida ao comparar o questionário com os resultados de 

outro padrão-ouro (Hulley et al., 2015). 

No presente estudo, optou-se por realizar a validação de critério para 

aferir a acurácia do questionário TPFQ. A maior diferença entre o questionário 

TPFQ e o THI (padrão-ouro) é a riqueza de dados fornecida pelo TPFQ, o qual, 

além de mensurar o grau de impacto do zumbido na qualidade de vida do 
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paciente, abrange quatro aspectos (audição, concentração, emocional, sono) e 

quantifica o grau de acometimento de cada um deles. Os resultados fornecidos 

permitem a elaboração de um roteiro para o processo de aconselhamento 

direcionado, em que o foco serão os aspectos mais acometidos, o que auxilia no 

processo terapêutico de portadores de zumbido. 

A versão traduzida e adaptada culturalmente dos questionários TPFQ e 

THQ na presente pesquisa, difere da versão disponível para download no 

website da Universidade de IOWA. No TPFQ apenas 6, das 20 afirmativas, 

permaneceram iguais e no THQ apenas 10, das 17 afirmativas, continuaram 

iguais. 

Os resultados da presente pesquisa mostram claramente que o 

questionário TPFQ apresenta reprodutibilidade adequada no teste e reteste na 

amostra selecionada, e revelam ICC˃0,82 em todos os aspectos avaliados e no 

escore total. A tradução desse mesmo instrumento para o idioma coreano, por 

exemplo, apresentou ICC semelhante ao encontrado na presente pesquisa 

(entre 0,50 e 0,82, nas sentenças) (Shin et al., 2019). A tradução da versão 

reduzida do questionário para o mandarim também mostrou ICC semelhante, 

com a ressalva que o aspecto emocional apresentou ICC˂0,70 (0,86 

concentração; 0,61 emocional; 0,89 audição; 0,76 sono; e 0,85 no escore total) 

(Lu et al., 2019). O achado de Lu et al. (2019) pode estar relacionado com a 

diferença na quantidade de sentenças contidas na versão reduzida, em 

comparação com o questionário completo. O questionário completo utilizado na 

presente pesquisa, composto por 20 sentenças, destina cinco para cada aspecto 

dentre os quatro avaliados; enquanto a versão reduzida, possui apenas 12 

sentenças, isto é, três para cada aspecto. 

O questionário THQ apresentou reprodutibilidade adequada das 

respostas para o escore total e para os Fatores 1 e 2. O Fator 3 mostrou ICC 

baixo (ICC=0,48). Esses achados concordam com os dados apresentados na 

versão original do questionário, em língua inglesa, em que foram observados 

igualmente índices baixos de ICC (entre 0,15 e 0,81) nas sentenças. Na 

validação da versão original foi calculado apenas o alfa de Cronbach para cada 

Fator, em que se verificou ⍺=0,95 para o Fator 1, ⍺=0,88 para o Fator 2, e 
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⍺=0,47 para o Fator 3. Igualmente na tradução do THQ para a língua persa, os 

autores chegaram a ⍺=0,25 para o Fator 3 (Nahad et al., 2014; Kuk et al., 1990). 

Por conseguinte, sugere-se que a aplicação clínica do THQ seja feita com 

ressalvas quando o objetivo for analisar as perspectivas do paciente frente ao 

zumbido (aspecto medido pelo Fator 3). Isso não impede que o THQ seja usado 

para avaliação do impacto do zumbido na audição (Fator 2) e/ou nos aspectos 

social, emocional e comportamental (Fator 1).  

O cálculo do alfa de Cronbach permitiu verificar que ambos os 

questionários, TPFQ e THQ, apresentaram consistência interna apropriada. O 

questionário TPFQ apresentou ⍺=0,95 no teste e reteste, e o THQ ⍺=0,95 no 

teste e ⍺=0,94 no reteste. Esses achados estão alinhados com os dados 

apresentados na versão original em inglês, em que no TPFQ o ⍺=0,92 e no THQ 

o ⍺=0,94 (Tyler et al., 2014b; Kuk et al., 1990). Entretanto, vale enfatizar que a 

consistência interna adequada do THQ se relaciona com a análise de todos os 

itens, quando se analisa individualmente os fatores; o Fator 3 não pode ser 

considerado consistente e reprodutível (Kuk et al., 1990). Em estudos de 

tradução e validação para outros idiomas, foram encontrados valores de ⍺=0,82 

a ⍺=0,95 para o TPFQ, conforme a Tabela 7 (Xin et al., 2021; Lu et al., 2019; 

Talaat et al., 2019; Shin et al., 2019; Tyler et al., 2014); e para o questionário 

THQ valores de ⍺=0,88 a ⍺=0,96, conforme a Tabela 8.   

 

Tabela 7 – Valores de confiabilidade (alfa de Cronbach) descritos na literatura 

para o questionário TPFQ, na versão original (inglês) e traduzido 

para diversas línguas  

 
Questionário TPFQ 

α 

Artigos 
Publicados 

Tyler et al.  
(2014)      
Inglês    
n=158 

Shin et al. 
(2019)               

Coreano     
n=79 

*Lu et al. 
(2019)      

Mandarin 
n=350 

*Talaat et al. 
(2019)   
Árabe  
n=80 

Xin et al. 
(2021) 
 Chinês  
n=116 

Total 0,92 0,95 0,92 0,82 0,94 

Concentração 0,88 0,92 0,91 NI 0,88 

Emocional 0,84 0,94 0,93 NI 0,80 

Audição 0,81 0,91 0,95 NI 0,87 

Sono 0,94 0,95 0,92 NI 0,91 

TPFQ = Tinnitus Primary Function Questionnaire; α = Alfa de Cronbach; * = questionário TPFQ versão 
reduzida com 12 sentenças; n = quantidade de pacientes; NI = não informado 
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Tabela 8 – Valores de confiabilidade (alfa de Cronbach) descritos na literatura 

para o questionário THQ, na versão original (inglês) e traduzido para 

outras línguas   

 
Questionário THQ 

α 

Artigos 
Publicados 

Kuk et al. (1990)       
Inglês  
n=275 

Nahad et al. (2014)               
Persa      
n=150 

Jun et al. (2015)      
Coreano  

n=60 

Total 0,94 0,88 0,96 

Fator 1 0,95 0,95 NI 

Fator 2 0,88 0,92 NI 

Fator3  0,47 0,25 NI 

THQ = Tinnitus Handicap Questionnaire; α = Alfa de Cronbach; NI = não informado; n = quantidade de 
pacientes  

 

A literatura refere que o ideal são valores de ⍺≥0,70, e considera valores 

entre 0,60 e 0,70 satisfatórios (Souza et al., 2017; Terwee et al., 2007). Ressalta-

se que os valores de alfa de Cronbach são impactados pela quantidade de itens 

que compõem o que está sendo avaliado. Portanto, quanto menor a quantidade 

de sentenças por área avaliada, menor tende a ser o alfa de Cronbach (Hoff, 

Kähäri, 2017; Mukaka, 2012; Terwee et al., 2007). Isso explica a diferença 

encontrada no domínio catastrófico do THI, uma vez que o mesmo contabiliza a 

resposta de apenas cinco sentenças. Já os demais domínios do instrumento 

agrupam quantidade maior de afirmativas (funcional: 12 e emocional: 8). Essa 

interpretação reforça uma consistência interna ainda maior nos aspectos do 

questionário TPFQ, se comparados aos domínios do THI. O domínio catastrófico, 

no questionário THI, possui a mesma quantidade de sentenças que cada um dos 

aspectos do questionário TFPQ. A consistência interna dos aspectos no TPFQ 

foi elevada, com valores de α≥0,84 para cada um deles.  

Ao comparar os achados do presente estudo como os registrados na 

literatura, observa-se que eles estão alinhados (Tabela 9). O domínio 

catastrófico do THI apresentou valores inferiores quando comparado aos demais 

domínios do mesmo questionário, em praticamente todos os estudos publicados 

(Papitsi et al., 2020; Ulozienė et al., 2016; Wrzosek et al., 2016), inclusive na 

versão original em inglês (Newman et al., 1996). A exceção é o estudo na versão 

turca que apresentou índices mais elevados (Aksoy et al., 2007). Dois estudos 
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de validação do THI não apresentaram os valores e a consistência interna por 

domínio, um deles, foi o de Schmidt et al. (2006) que realizaram a validação para 

o português brasileiro, e o de Jun et al. (2015) para o coreano.  

  

Tabela 9 – Valores de confiabilidade, descritos na literatura, para o questionário 

THI traduzido para diferentes línguas  
 

Questionário THI 

α 

Artigos 
Publicados 

Newman 
et al. 

(1996)   
Inglês 
n=84 

Schmidt  
et al. 

(2006)          
Port. bras. 

n=180 

Aksoy 
et al. 

(2007) 
Turco         
n=110 

Jun  
et al. 

(2015)             
Coreano 

n=60 

Wrzosek 
et al. 

(2016)        
Polonês 

n=98 

Uloziené 
et al. 

(2016)           
Lituano 
n=248 

Papitsi 
et al. 

(2020)         
Grego 
n=86 

Total 0,93 0,92 0,88 0,96 0,93 0,93 0,92 

Catastrófico 0,68 NI 0,80 NI 0,70 0,70 0,73 

Funcional 0,86 NI 0,78 NI 0,83 0,88 0,84 

Emocional 0,87 NI 0,75 NI 0,90 0,84 0,84 

THI = Tinnitus Handicap Inventory; α = alfa de Cronbach; Port.bras.= português brasileiro; n = quantidade 

de pacientes; NI = não informado 

 

 

A comparação dos achados de consistência interna do questionário TPFQ 

com os descritos na validação da versão original (Tyler et al., 2014a) e em outros 

idiomas, mostra resultados bem semelhantes, com α˃0,80 em todos os aspectos 

avaliados (Xin et al., 2021; Talaat et al., 2020; Lu et al., 2019; Shin et al., 2019). 

Isso mostra claramente a homogeneidade e a consistência interna do 

instrumento (Tabela 7). 

Os dados das Tabelas 7 e 9 evidenciam que o TPFQ, instrumento 

traduzido e validado na presente pesquisa, apresenta uma consistência interna 

maior que a do questionário THI, usado como padrão ouro no português 

brasileiro. Os achados em outras pesquisas, que podem ser observadas nas 

Tabelas 7 e 9, estão alinhados com os do presente estudo. Dessa forma, pode-

se afirmar que o TPFQ, além de fornecer dados que auxiliam no aconselhamento 

direcionado a pacientes com zumbido, também pode ser considerado um 

instrumento consistente para avaliação do grau de impacto do zumbido. 
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Na validação do questionário TPFQ, foi encontrada forte correlação entre 

os achados dos dois instrumentos (TPFQ e THI), conforme mostra a Figura 3, 

isto é, quanto maior o escore total do THI maior é o escore total do TPFQ. 

A versão original do TPFQ na língua inglesa foi validada ao comparar os 

resultados com os do THQ, com o coeficiente de correlação r=0,77 (Tyler et al., 

2014a). O mesmo tipo de correlação foi feito na validação do questionário para 

o idioma coreano, cujo coeficiente de correlação foi r=0,79 e para o idioma hindu 

r=0,73 (Shaurya et al., 2018; Shin et al., 2019). A presente pesquisa não pôde 

adotar o THQ para validação do TPFQ, visto que tal questionário, adotado nos 

demais estudos, não está validado para a língua portuguesa do Brasil. 

Na literatura, o único estudo que permitiu validar o TPFQ, ao compará-lo 

com o questionário THI, foi o de Lu et al. (2019). Nele, o TPFQ foi validado para 

o mandarim (variante da língua chinesa). Foi encontrado um coeficiente de 

correlação de 0,70 (r=0,70) entre os escores totais dos dois instrumentos. Este 

valor é considerado válido, porém abaixo do encontrado na presente pesquisa. 

Isso pode ser atribuído à diferença entre as versões validadas nas pesquisas. O 

estudo de Lu et al. (2019) validou a versão reduzida do TPFQ (12 sentenças) e 

o presente estudo validou a versão completa (20 sentenças). 

No presente estudo o tamanho da amostra foi mais expressivo (n=1.095) 

ao comparar com validações feitas para outros idiomas, em que a quantidade 

máxima de pacientes era de 350 (Xin et al., 2021; Talaat et al., 2020; Lu et al., 

2019; Shin et al., 2019; Tyler et al., 2014a).  

Os resultados dos questionários TPFQ e THI apresentam forte correlação 

e nível elevado de significância. A correlação observada para os dados obtidos 

nos dois questionários permitiu a elaboração de uma equação de regressão 

linear, que permite prever os resultados do THI apoiados na aplicação do TPFQ. 

Por exemplo, se a aplicação do TPFQ resultar no escore total de 350, por meio 

da equação de regressão linear pode-se dizer que o THI, para o mesmo 

paciente, terá um escore total de 70. Essa equação de regressão auxilia na 

prática clínica e em pesquisas, pois muitas vezes não há a possibilidade de usar 

mais de um questionário, ou caso se deseje comparar os resultados do TPFQ 

com o do THI, aplicados em outro momento. 
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A Tabela 10 apresenta os graus de correlação entre os questionários por 

domínio (THI) e aspecto (TPFQ), de acordo com a classificação descrita por 

Huksley et al. (2005) (apud Mukaka, 2012). Essa refere que coeficientes de 

correlação de Pearson r≤0,50 são considerados baixos, r entre 0,50 e 0,70 

moderados, r entre 0,70 e 0,90 fortes, e r˃0,90 muito fortes. Os achados no 

presente estudo mostram que o domínio catastrófico no THI apresenta uma 

consistência interna baixa, assim como observado em outros estudos, vide 

Tabela 9 (Papitsi et al., 2020; Ulozienė et al., 2016; Wrzosek et al., 2016, 

Newman et al., 1996). Foi justamente o domínio catastrófico do THI que 

apresentou grau de correlação r com os aspectos do TPFQ mais baixo. Os 

demais domínios do THI (funcional e emocional) apresentaram correlação forte 

e moderada com os aspectos do TPFQ.  

 

 

Tabela 10 – Classificação dos coeficientes de correlações de Pearson (r) entre 

os domínios do questionário THI e os aspectos do questionário 

TPFQ do presente estudo, de acordo com intervalos propostos por 

Huksley et al. (2005) (apud Mukaka, 2012)    

Questionário 
THI 

Correlação (r) com questionário TPFQ  

Muito forte  

(0,90 - 1,00) 

Forte  

 (0,70 - 0,90) 

Moderada  

(0,50 - 0,70) 

Baixa  

 (0,30 - 0,50) 

Catastrófico 

  
Concentração Audição 

    Emocional Sono 

Funcional 

 
Concentração Audição 

 

  Emocional Sono 
 

Emocional 

 
Emocional Concentração Audição 

    Sono   

r  = coeficiente de correlação de Pearson 
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7 CONCUSÕES 

 

Os questionários TPFQ e o THQ passaram por todas as etapas 

necessárias e estão, portanto, traduzidos e adaptados cultamente para o 

português brasileiro.  

A validação do questionário TPFQ apresentou confiabilidade alta e forte 

correlação com o THI, o que permitiu a elaboração de uma equação de 

regressão linear que permite calcular o escore total do THI a partir do TPFQ, um 

facilitador na prática clínica e em pesquisas futuras. 
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ANEXO A - Aprovação do Comitê de Ética Em Pesquisa 
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ANEXO B – Adaptações aprovadas pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO C – Carta de Autorização do Autor 
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ANEXO D – Iowa Tinnitus Handicap Questionnaire* 

The University of Iowa       

Department of Otolaryngology – Head & Neck Surgery 

          

IOWA TINNITUS HANDICAP     

QUESTIONNAIRE (3)     

INSTRUCTIONS: This questionnaire has 27 questions.  Please indicate 0 that you strongly 
disagree (up to) 100 that you strongly agree.  Please do not skip any questions. 

1 I am unable to follow conversation during meetings because of tinnitus.   

2 Tinnitus creates family problems.   

3 I think I have a healthy outlook on tinnitus.   

4 I feel uneasy in social situations because of tinnitus.   

5 I have trouble falling asleep at night because of tinnitus.   

6 Tinnitus contributes to a feeling of general ill health.   

7 Tinnitus interferes with my ability to tell where sounds are coming from.   

8 I have support from my friends regarding my tinnitus.   

9 I am unable to relax because of tinnitus.   

10 I do not enjoy life because of tinnitus.   

11 My tinnitus has gotten worse over the years.   

12 I cannot concentrate because of tinnitus.   

13 Tinnitus makes me feel tired.   

14 Tinnitus causes me to feel depressed.   

15 The general public does not know about the devastating nature of tinnitus.   

16 Tinnitus causes me to avoid noisy situations.   

17 
Tinnitus interferes with my speech understanding when talking with someone in a 
noisy room.   

18 I find it difficult to explain what tinnitus is to others.   

19 I complain more because of tinnitus.   

20 Tinnitus makes me feel annoyed.   
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21 Tinnitus makes me feel insecure.   

22 Tinnitus interferes with my speech understanding when listening to the television.   

23 Tinnitus affects the quality of my relationships.   

24 Tinnitus has caused a reduction in my speech understanding ability.    

25 Tinnitus causes stress.   

26 Tinnitus makes me feel anxious.   

27 I feel frustrated frequently because of tinnitus.   

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

* Kuk FK, Tyler RS, Russell D, Jordan H.  The psychometric properties of a tinnitus handicap 

questionnaire.  Ear Hear. 1990;11(6):434-442.  
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ANEXO E – Tinnitus Primary Function Questionnaire 

 

The University of Iowa DATE: 

Department of Otolaryngology - Head & Neck Surgery 

 PATIENT NAME: 

IOWA TINNITUS ACTIVITIES - TPFQ 

QUESTIONNAIRE  

INSTRUCTIONS: This questionnaire has 20 questions.  Please indicate 0 that you strongly 
disagree (up to) 100 that you strongly agree.  Please do not skip any questions. 

1 I have difficulty focusing my attention on some important tasks because of tinnitus.   

2 I lie awake at night because of my tinnitus.   

3 I just wish my tinnitus would go away. It is so frustrating.   

4 I have difficulty getting to sleep at night because of my tinnitus.   

5 
When there are lot of things happening at once, my tinnitus interferes with my 
ability to attend to the most important thing.   

6 My tinnitus masks some speech sounds.   

7 
My inability to think about something undisturbed is one of the worst effects of my 
tinnitus.   

8 My tinnitus is annoying.   

9 
One of the worst things about my tinnitus is its effect on my speech understanding, 
over and above any effect of my hearing loss.   

10 
My tinnitus, not my hearing loss, interferes with my appreciation of music and 
songs.   

11 I am tired during the day because my tinnitus has disrupted my sleep.   

12 
In addition to my hearing loss, my tinnitus interferes with my understanding of 
speech.   

13 I am depressed because of my tinnitus.   

14 When I wake up in the night, my tinnitus makes it difficult to get back to sleep.   

15 My emotional peace is one of the worst effects of my tinnitus.   

16 I have trouble concentrating while I am reading in a quiet room because of tinnitus.   
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17 The difficulty I have sleeping is one of the worst effect of my tinnitus.   

18 I am anxious because of my tinnitus.   

19 The effects of tinnitus on my hearing are worse than the effects of my hearing loss.   

20 I feel like my tinnitus makes it difficult for me to concentrate on some tasks.   
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ANEXO F – Tinnitus Handicapy Inventory (THI) - Versão brasileira 

 

Nome:__________________________________________________________ 

Idade:______ Sexo:____ Data: __ /__ /__ 

 Sim Não Às vezes 

01F. Devido ao seu zumbido é difícil se concentrar?      

02F. O volume do seu zumbido faz com que seja difícil escutar as 
pessoas? 

   

3E. O seu zumbido deixa você nervoso?    

4F. O seu zumbido deixa você confuso?    

5C. Devido ao seu zumbido, você se sente desesperado?    

6E. Você se queixa muito do seu zumbido?    

7F. Devido ao seu zumbido, é difícil pegar no sono à noite?    

8C. Você sente como se não pudesse se livrar do seu zumbido?    

9F. O seu zumbido interfere na sua capacidade de aproveitar 
atividades sociais (tais como sair para jantar, ir ao cinema)? 

   

10E. Devido ao seu zumbido, você se sente frustrado?    

11C. Devido ao seu zumbido, você pensa que tem uma doença 
grave? 

   

12F. O seu zumbido torna difícil aproveitar a vida?    

13F. O seu zumbido interfere nas suas tarefas no serviço e em casa?    

14E. Devido ao seu zumbido, você se sente frequentemente irritado?    

15F. Devido ao seu zumbido, você acha difícil ler?    

16E. O seu zumbido deixa você chateado?    

17E. Você sente que o seu zumbido atrapalha o seu relacionamento 
com a sua família e amigos?  

   

18F. Você acha difícil tirar a sua atenção do seu zumbido e se 
concentrar em outras coisas? 

   

19C. Você sente que não tem controle sobre o seu zumbido?    

20F. Devido ao seu zumbido, você se sente frequentemente 
cansado? 
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21E. Devido ao seu zumbido, você se sente frequentemente 
deprimido? 

   

22E. O seu zumbido faz com que você se sinta ansioso?    

23C. Você sente que não pode mais suportar o seu zumbido?    

24F. O seu zumbido piora quando você está estressado?    

25E. O seu zumbido faz com que você se sinta inseguro?      

Soma de C = .......... pontos;  
Soma de F = .......... pontos;  
Soma de E = .......... pontos;  
Soma total = .......... pontos. 

Schmidt LP, Teixeira VN, DallÍgna C, Dallagnoll D, Smith M. Adaptação para a língua portuguesa 
do questionário Tinnitus Handicap Inventory: validade e reprodutibilidade. Rev Bras 
Otorrinolaringol. 2006;72(6):808-10.   
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ANEXO G - Tinnitus Primary Function Questionnaire (TPFQ) - 

Versão brasileira  

 

 

 

 

  

DATA:_________________________

NOME DO PACIENTE: _________________________________________________________________________________

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Bruto %

0 0

0 0

0 0

0 0

Total 0

TPFQ - TINNITUS PRIMARY FUNCTION QUESTIONNAIRE - VERSÃO BRASILEIRA 

Concentração

Emocional

Audição

Sono

Os efeitos do zumbido na minha audição são piores do que os efeitos da minha perda auditiva.

O zumbido, não minha perda auditiva, interfere na apreciação de música e canções.

Estou ansioso por causa do meu zumbido.

A dificuldade que eu tenho para dormir é um dos piores efeitos do meu zumbido.

Uma das piores coisas sobre o zumbido é o efeito sobre a compreensão da fala, além dos efeitos da perda auditiva.

INSTRUÇÕES: Este questionário tem 20 perguntas.  Por favor, indique de 0, se você discorda fortemente, (até) 100, se você concorda 

plenamente.  Por favor, não pule nenhuma pergunta.

Eu tenho dificuldade em dormir de noite por causa do meu zumbido.

Quando há muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, o meu zumbido interfere na minha capacidade de prestar 

atenção no importantes.

Além da perda auditiva, o zumbido interfere na compreensão da fala.

A minha incapacidade de pensar em algo sem interferências é um dos piores efeitos do meu zumbido.

Eu fico cansado durante o dia porque o meu zumbido interrompe o meu sono.

Eu sinto que o meu zumbido faz com que seja difícil eu me concentrar em algumas tarefas.

Estou deprimido por causa do meu zumbido.

Meu zumbido é irritante.

O meu zumbido atrapalha alguns sons de fala.

Um dos piores efeitos do meu zumbido é a interferência na minha paz emocional. 

Eu tenho dificuldade em focar minha atenção em algumas tarefas importantes por causa do zumbido.

Eu só queria que o zumbido acabasse. É muito frustrante.

Tenho dificuldade em me concentrar enquanto estou lendo em uma sala silenciosa por causa do zumbido.

Quando eu acordo à noite, o meu zumbido torna difícil voltar a dormir.

Eu fico acordado à noite por causa do meu zumbido.

Pontuação:

Concentração: (adicione respostas a 1, 5, 7, 16 e 20) = _____ / 5 = _____% 

Emocional:  (adicione respostas a 3, 8, 13, 15 e 18) = _____ / 5 = _____% 

Audição:  (adicione respostas para 6, 9, 10, 12 e 19) = _____ / 5 = _____% 

Sono:  (adicionar respostas a 2, 4, 11, 14 e 17) = _____ / 5 = _____% 

TOTAL: [Concentração % + Emocional % + Audição % + Sono %] / 4 = _____%

_______________________________________________________ 

.
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ANEXO H – Iowa Tinnitus Handicap Questionnaire (THQ) - 

Versão brasileira 

 

 

DATA:_________________________

NOME DO PACIENTE: _________________________________________________________________________________

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 O zumbido reduz a minha capacidade de compreender a fala

25

26

27

*Kuk FK, Tyler RS, Russell D e Jordan H (1990).  The psychometric properties of a tinnitus handicap questionnaire.  Ear Hear, 11(6): 434-442.

Bruto %

0 0

0 0

0 0

0,0

Fator 2 

Fator 3

Total

Eu tenho dificuldade em dormir à noite por causa do zumbido.

Eu me sinto desconfortável em situações sociais por causa do zumbido.

O meu zumbido me causa estresse.

O zumbido interfere no meu entendimento dos sons quando assisto televisão.

O zumbido interfere na minha compreensão de fala quando falo com alguém em um ambiente com barulho

O zumbido interfere na minha capacidade de dizer de onde estão vindo os sons.

Eu não consigo relaxar por causa do zumbido.

ITHQ - IOWA TINNITUS HANDICAP QUESTIONNAIRE - VERSÃO BRASILEIRA

Fator 1 

O meu zumbido me deixa ansioso.

Me sinto frustrado com frequência por causa do zumbido.

O zumbido faz com que eu me sinta cansado.

O zumbido faz com que eu me sinta deprimido.

O zumbido faz com que eu me sinta irritado.

O zumbido faz com que eu me sinta inseguro.

INSTRUÇÕES: Este questionário tem 27 perguntas.  Por favor, indique de 0, se você discorda fortemente, (até) 100, se você concorda 

plenamente.  Por favor, não pule nenhuma pergunta.

Eu tenho apoio dos meus amigos em relação ao meu zumbido.

O meu zumbido cria problemas familiares.

O meu zumbido piorou ao longo dos anos.

Eu acho que encaro o zumbido de forma saudável

Eu não consigo me concentrar por causa do zumbido.

Eu não aproveito a vida por causa do zumbido.

O zumbido faz com que eu evite situações com barulho.

O meu zumbido contribui com um sentimento de mau estar geral de saúde.

Eu acho difícil explicar para os outros o que é o zumbido.

Eu me queixo mais por causa do zumbido.

Eu não consigo acompanhar as conversas durante reuniões por causa do zumbido.

O zumbido afeta a qualidade dos meus relacionamentos.

As pessoas, em geral, não sabem nada sobre a natureza devastadora do zumbido.

Pontuação=(:

Fator 1 - Efeitos do zumbido no âmbito social, emocional e comportamental:
(adicione respostas a 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27)                     = ____ / 15 = _____%  

Fator 2 - Zumbido e Audição:
(adicione respostas a 1, 2, 4, 7, 16, 17, 22, 24)                                                                     = ____ / 8 =  _____%  

Fator 3 - Perspectiva sobre o zumbido:
(adicione respostas a 11, e 15, mais  [100-resposta a 3] mais [100-resposta a 8]             = _____/4 =   _____%   

TOTAL                                    [(Fator 1 x 15/27) + (Fator 2 x 8/27) + (Fator 3 x 4/27)]                  =   _____%

_____________________________________________________________ 
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APÊNDICES 



 
 

APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

_______________________________________________________________ 

Título da pesquisa: 

TRADUÇÃO, ADAPTAÇÃO CULTURAL DO IOWA TINNITUS ACTIVITIES 

QUESTIONNAIRE E DO IOWA TINNITUS HANDICAP QUESTIONNAIRE PARA 

O PORTUGUÊS BRASILEIRO E VALIDAÇÃO DO IOWA TINNITUS ACTIVITIES 

QUESTIONNAIRE 

Pesquisador principal: Dra. Jeanne da Rosa Oiticica Ramalho 

Departamento de Oftalmologia e Otorrinolaringologia, Disciplina de 

Otorrinolaringologia da Faculdade de Medicina da USP. 

 

Convidamos o(a) Sr(a). para participar desta pesquisa que busca traduzir e 

validar para o português brasileiro instrumentos já utilizados e validados 

internacionalmente e que são úteis na avaliação e tratamento do zumbido. 

O objetivo desta pesquisa é traduzir e adaptar culturalmente os questionários 

Iowa Tinnitus Activities Questionnaire (ITAQ) e o Iowa Tinnitus Handicap 

Questionnaire (ITHQ) para o português brasileiro aplicando em sujeitos com 

zumbido. 

O tempo de resposta dos questionários será em média de 10 minutos. A 

tradução dos mesmos para o português é de extrema importância para a evolução 

do conhecimento sobre o tratamento do zumbido. 

Os resultados obtidos serão utilizados na elaboração de uma tese de 

doutorado e artigos científicos para serem apresentados em congressos e 

publicados em revistas. Os participantes não serão identificados sob nenhuma 

hipótese e podem desistir de participar a qualquer momento. A participação nesta 

pesquisa não oferece nenhum risco ao participante, o único efeito adverso que 

poderá ocorrer é o cansaço em responder o questionário. Os participantes não terão 

nenhum custo financeiro para participar da pesquisa.  



 

Se o participante optar por desistir de participar do estudo, deverá entrar em 

contato com os pesquisadores, comunicando sua decisão. Não serão exigidas 

explicações sobre o motivo da desistência. 

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais 

responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de dúvidas. A principal 

investigadora é a Dra. Jeanne da Rosa Oiticica Ramalho, que pode ser encontrada 

no endereço.  Tel. (11)2661-7244, e-mail: jeanneramalho@uol.com.br    

Se o Sr(a) tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, 

entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), Rua Ovídio Pires de 

Campos, 225 – 5º and.; Tels.: (11)2661-7585; (11)2661-1548; (11)2661-1549;           

e-mail: cappesq.adm@hc.fm.usp.br 

Fui suficientemente informado a respeito do estudo “TRADUÇÃO, 

ADAPTAÇÃO CULTURAL E VALIDAÇÃO DO IOWA TINNITUS ACTIVITIES 

QUESTIONNAIRE E DO IOWA TINNITUS HANDICAP QUESTIONNAIRE PARA O 

PORTUGUÊS BRASILEIRO EM SUJEITOS COM ZUMBIDO”. 

Eu discuti as informações acima com a Pesquisadora Responsável Patrícia 

Coradini ou com a Sabrina Nuñes Gonçalves sobre a minha decisão em participar 

desse estudo. 

Ficaram claros para mim os objetivos, os procedimentos, os potenciais 

desconfortos e riscos e as garantias. Concordo voluntariamente em participar deste 

estudo, assino este termo de consentimento e recebo uma via rubricada pelo 

pesquisador. 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do participante/representante legal  Data    /     /     . 

_______________________________________________ 

Assinatura do responsável pelo estudo   Data    /     /     . 

 

Rubrica do sujeito de pesquisa ou responsável ____________ 

Rubrica do pesquisador ____________ 

Data ____________ 

mailto:cappesq.adm@hc.fm.usp.br


 

APÊNDICE B – Transcrição do vídeo de instrução do THQ 

 

Questionário Handicap da Universidade de IOWA 

 

Olá. 

Agora você responderá a um questionário composto por 27 afirmativas 

relacionadas ao seu zumbido. 

Este questionário nos auxiliará a perceber o impacto do zumbido na sua 

qualidade de vida. 

Para cada afirmativa você deverá dar uma nota, sendo 0 se você discorda 

totalmente, ou 100 se você concorda plenamente, podendo utilizar notas 

intermediárias para cada afirmativa escutada. 

 

 

 

 

  



 

APÊNDICE C – Transcrição do vídeo de instrução do TPFQ 

 

Questionário Activities da Universidade de IOWA 

 

Olá. 

Agora você responderá a um questionário que tem como objetivo verificarmos o 

impacto do zumbido na sua qualidade de vida. 

Este questionário é composto de 20 afirmações, para cada uma você deverá dar 

uma nota, de 0 a 100, sendo a nota 0 se você discordar totalmente, e 100 se 

você concordar plenamente. Entre o 0 e o 100 você pode escolher notas 

intermediarias de acordo com o impacto que essa afirmativa tem na sua 

qualidade de vida. 

Obrigada. 

 


