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RESUMO 

 

 

O objetivo foi realizar a adaptação transcultural do 12 item Allodynia Symptom Checklist para 

a população brasileira e testar a confiabilidade dessa versão, já que não havia nenhum 

questionário de avaliação da alodínia cutânea em migranosos, sintoma que tem sido apontado 

como sinalizador da sensibilização central e como fator de cronificação dessa doença. A 

adaptação transcultural foi realizada em seis estágios: tradução, síntese, retrotradução, revisão 

pelo comitê de especialistas na área, pré-teste e submissão dos documentos ao comitê de 

especialistas. No estágio do pré-teste, foram aplicados 30 questionários em migranosos de 

ambos os sexos, que relataram dificuldades de compreensão e, dessa maneira, uma segunda 

versão foi criada e aplicada em mais 30 sujeitos, para a qual não foram relatadas dificuldades 

adicionais. “O tempo médio de preenchimento foi de 3’36” e a consistência interna foi 

considerada adequada demonstrando uma  boa correlação entre os itens (α de Cronbach = 

0,77).  Para testar a confiabilidade, outros 30 sujeitos preencheram o questionário, em dois 

momentos, sendo  que para 15 deles o questionário foi autoaplicável e para os outros 15 a 

avaliação foi feita no formato de entrevista. A confiabilidade foi classificada como moderada 

(kappa ponderado linear = 0,58) e  excelente ( kappa ponderado linear =0,84) 

respectivamente. Portanto, foi possível através desse estudo, disponibilizar em língua 

portuguesa um questionário válido, confiável e de fácil aplicação para a avaliação da alodínia 

em migranosos da população brasileira.  

 

Palavras-Chave: tradução, reprodutibilidade dos testes, consistência interna, alodínia, 

migrânea, 12 item Allodynia Symptom Checklist 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

Since there was no portuguese questionnaire to evaluate cutaneous allodynia in migraine 

population, which has been pointed out as a central sensibilization flag and as risk factor of 

migraine chronification we aimed to perform the cross-cultural adaptation of the 12 item 

Allodynia Symptom Checklist for the Brazilian population and to test its reliability. It 

consisted in six stages: translation, synthesis, back translation, revision by a specialist 

committee, pretest, and submission the documents to the committee. In the pretest stage, the 

questionnaire was applied to 30 migraineurs of both sexes, who had some difficulty in 

understanding it. Thus, a second version was applied to 30 additional subjects, with no others 

difficulties being reported. The mean filling out time was 3’36”and the internal consistency 

was considered adequate showing a good interrelation between items (Cronbach’s α = 0,77). 

To test reliability, 30 other subjects filled out the questionnaire at two different times, 15 of 

them in a self-report administration and 15 in a structured interview. It was classified as 

moderate (linear weighted kappa = 0.58) and as excellent (linear weighted kappa = 0.84) 

respectively. In this study, it was possible to make available in portuguese a valid, reliable and 

easy tool for cutaneous allodynia assessment in Brazil.  

 

Key-words: translating, reproducibility of the results, internal consistency, allodynia, 

migraine disorders, 12 item Allodynia Symptom Checklist 
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INTRODUÇÃO 

 

"O mais difícil não é escrever muito: é dizer tudo, 

escrevendo pouco." 

Júlio Dantas  

 

http://frases.netsaber.com.br/frase_3185/frase_de_julio_dantas
http://frases.netsaber.com.br/frase_3185/frase_de_julio_dantas
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Migrânea: definição e epidemiologia  

 

A migrânea, também conhecida como enxaqueca, é uma desordem neurológica 

primária crônica com manifestações episódicas (HAUT; BIGAL; LIPTON, 2006) 

caracterizada pela combinação de sintomas neurológicos, gastrointestinais e autonômicos 

(SILBERSTEIN, 2004). Segundo a Organização Mundial de Saúde (2004), trata-se de um 

problema de saúde pública que  ocupa 19º lugar no ranking de doenças incapacitantes.  

Sua prevalência mundial varia de 5-12% (MACGREGOR; BRANDES; EIKEMANN, 

2003), sendo que no Brasil a estimativa é de cerca de 15% (QUEIROZ et al, 2009).  Na 

infância, a prevalência é maior em meninos, no entanto, a partir dos 12 anos, ela aumenta 

consideravelmente nas meninas, atingindo uma proporção mulher: homem de 2:1 na faixa 

etária dos 20 anos e de 3:1 na faixa etária dos 40 anos. Em geral, o pico da prevalência ocorre 

na faixa etária produtiva (25 a 55 anos) e a mesma apresenta uma redução partir dos 40 anos 

(BIGAL; LIPTON, 2009; LIPTON et al, 2007). 

 Por se tratar de uma doença extremamente incapacitante, proporciona um grande 

impacto na qualidade de vida do indivíduo e de sua família (LIPTON et al, 2003; 

MACGREGOR et al, 2004; STANG et al, 2004; STOVNER et al, 2007), além de um ônus 

social e econômico de grandes proporções (BLOUDEK et al, 2012; BLUMENFELD et al, 

2011; EDMEADS; MACKELL, 2002; ELSTON et al, 2004; STOKES et al, 2011).  

O padrão ouro diagnóstico atual para a migrânea é a versão revisada da Classificação 

Internacional de Cefaleias (2004), que se baseia nas características relacionadas às crises de 

dor (SCHÜRKS; BURING; KURTH, 2011) e a define como uma doença comum e 

incapacitante, que apresenta crises com cefaleia recorrente que dura de 4 a 72 horas, 

apresentando-se como uma combinação de pelo menos duas das seguintes características:  

localização unilateral, caráter pulsátil, intensidade moderada ou forte, exacerbação por 

atividade física rotineira; e associada a pelo menos um dos seguintes sintomas: náuseas e/ou 

vômitos e foto e fonofobia (CLASSIFICAÇÃO DAS CEFALEIAS DA SOCIEDADE 

INTERNACIONAL DE CEFALEIAS, 2004).  

Pode ser subdividida em dois subtipos principais: migrânea sem aura e migrânea com 

aura (CLASSIFICAÇÃO DAS CEFALEIAS DA SOCIEDADE INTERNACIONAL DE 

CEFALEIAS, 2004) e, ainda, ser classificada, baseando-se na frequência das crises, como 

migrânea episódica, que é caracterizada por crises de cefaleia em menos de 15 dias por mês, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=MacGregor%20EA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12864754
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=MacGregor%20EA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12864754
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ou como migrânea crônica, na qual as crises devem ocorrer em 15 dias ou mais por mês por 

no mínimo três meses (OLENSEN et al, 2006).  

Uma crise de migrânea divide-se, conceitualmente, em quatro fases (CADY; 

SCHREIBER; FARMER, 2004):  

 Fase 1. Sintomas premonitorios ou pródromo: precedem a aura na migrânea com 

aura ou a cefaleia na migrânea sem aura por um período que varia de 2-48 horas e 

prenunciam outros sintomas da crise migranosa. Há uma grande variedade nos tipos de 

sintomas entre os migranosos e entre as crises de um mesmo indivíduo (CADY; 

SCHREIBER; FARMER, 2004), no entanto, os mais comuns são a fadiga, a euforia, a 

depressão, a fome anormal, o desejo de comer alimentos específicos 

(CLASSIFICAÇÃO DAS CEFALEIAS DA SOCIEDADE INTERNACIONAL DE 

CEFALEIAS, 2004), o bocejo, o sono e o  mal-estar (BUZZI et al, 2005). 

Segundo Rossi, Ambrosini e Buzzi (2005), devido às falhas metodológicas e à 

dificuldade na definição precisa dos sintomas, a prevalência dos mesmos na migrânea 

não é muito bem demonstrada, apresentando uma variação muito grande em seus 

valores (de 7 a 70%) (CADY et al, 2002; DALOF; LINDE, 2001; RUSSEL et al, 

1996).   

 Fase 2. Aura: caracterizada por sintomas neurológicos focais reversíveis que se 

desenvolvem gradualmente em 5 a 20 minutos e duram menos de 60 minutos. 

(CLASSIFICAÇÃO DAS CEFALEIAS DA SOCIEDADE INTERNACIONAL DE 

CEFALEIAS, 2004). O tipo de aura mais comum é a visual, podendo ocorrer também 

a aura sensitiva, e mais raramente, a aura motora. As auras também podem 

proporcionar, ocasionalmente, a chamada Síndrome de Alice no País das Maravilhas, 

que são distorções alucinógenas de percepção (CADY; SCHREIBER; FARMER, 

2004). A estimativa da prevalência da aura nos migranosos é de 28% (QUEIROZ et al, 

2011). 

 Fase 3. Cefaleia e sintomas associados: fase descrita em partes, pelos critérios 

diagnósticos supracitados, quanto à duração, tipo e intensidade da dor e quanto à piora 

com esforço físico e associação com náuseas, vômitos, foto e fonofobia. Além disso, a 

intensidade de dor tem caráter gradual e progressivo e outros sintomas, como por 

exemplo, osmofobia, anorexia, fadiga, diarreia, lacrimejamento e congestão nasal 

podem ocorrer (CADY; SCHREIBER; FARMER, 2004; SILBERSTEIN, 2004).  
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 Fase 4. Fase de resolução ou pósdromo: sucede a dor e mantém o impacto negativo 

na vida dos indivíduos, como redução na atividade física, dificuldade no trabalho, 

influência no contexto social e familiar e dificuldade em realizar atividades cognitivas 

em geral (NG-MARK et al, 2011). Os sintomas mais comuns dessa fase são o cansaço, 

a náusea, a dificuldade de concentração, a fraqueza, a irritação e as alterações do 

humor. Alguns indivíduos vivenciam euforia ou alívio, enquanto outros apresentam 

depressão e mal-estar (NG-MARK et al, 2011; QUINTELA et al, 2006; 

SILBERSTEIN, 2004). A prevalência dos sintomas da fase de resolução nos 

migranosos é desconhecida (QUINTELA et al, 2006).  

 

1.2 Fisiopatologia da cefaleia migranosa  

 

Nas últimas décadas, as teorias propostas para a fisiopatologia da crise migranosa 

evoluíram desde uma hipótese exclusivamente vascular até uma interpretação mais complexa 

que considera uma disfunção no sistema nervoso central como o ponto chave (AGUGGIA, 

2012). Essa disfunção na excitabilidade cerebral seria resultado de uma deficiência na 

regulação inibitória e excitatória durante a atividade cortical e subcortical (VECCHIA; 

PIETROBON, 2012). 

Acredita-se que a cefaleia migranosa ocorra devido à ativação e à sensibilização da 

aferência trigeminal dos tecidos craniais inervados, principalmente a meninge e os grandes 

vasos (LEVY, 2010; OLESEN et al, 2009; PIETROBON; STRIESSNIG, 2003). A 

sensibilização desses neurônios nociceptivos primários, chamada de sensibilização periférica, 

provoca um aumento da responsividade dos mesmos a estímulos mecânicos ou térmicos e 

pode ser demonstrada pela redução do limiar de disparo da fibra nervosa, por aumento da 

magnitude de resposta aos estímulos supralimiares ou até por um aumento do nível de 

descarga contínua na ausência de estímulos externos. Na migrânea, a sensibilização periférica 

é clinicamente observada pela característica pulsátil da dor e o seu agravamento aos esforços 

que aumentam a pressão intracraniana (BURSTEIN; JAKUBOWSKI; RAUCH, 2011).  

Segundo Bernstein e Burstein (2012), embora o mecanismo endógeno que inicia a 

ativação desses nociceptores seja desconhecido, existem duas hipóteses propostas: a 

inflamação neurogênica e a depressão cortical alastrante. Na primeira, a ativação ocorreria 

devido à liberação local de mediadores inflamatórios endógenos (MOSKOWITZ, 1984; 

MOSKOWITZ; MACFARLANE, 1993), no entanto esta teoria  não descreve a origem desta  

liberação. Já a teoria da depressão cortical alastrante, fenômeno descrito por Leão (1944), 
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afirma que uma onda de breve excitação seguida de uma inibição prolongada (15-30 minutos) 

da atividade neuronal que se propaga vagarosamente no córtex em uma velocidade de 2-

6mm/min correlacionada com alteração do fluxo sanguíneo cortical ativa o sistema 

trigeminovascular  ou por liberação de íons de potássio, íons de hidrogênio e glutamato ou por 

reflexo axonal antidrômico (JAMES et al, 2001; ZHANG et al, 2011).  

Sequencialmente, a sensibilização periférica pode provocar uma sensibilização central, 

entendida por aumento na responsividade dos neurônios do sistema nervoso central a 

estímulos normais ou aferências sublimiares (LOESER; TREEDE, 2008), que é clinicamente 

representada pela presença da alodínia (BURSTEIN; JAKUBOWSKI; RAUCH, 2011).  Na 

migrânea, a sensibilização dos nociceptores da meninge promove a sensibilização dos 

neurônios de segunda ordem  no núcleo caudal do trigêmio, responsável pelo surgimento da 

alodínia ipsilateral à crise, que por sua vez  promove  a sensibilização de neurônios de terceira 

ordem  localizados no tálamo, sendo estes responsáveis pela presença da alodínia contralateral 

à crise e/ou em outras regiões do corpo (DODICK; SILBERSTEIN, 2006; SCHÜRKS; 

DIENER, 2008; TIETJEN et al, 2009).  

No entanto, o limiar de sensibilização de um neurônio central trigeminovascular não 

depende exclusivamente da aferência nociceptiva, facilitada pelas sensibilizações periféricas e 

centrais, mas também do balanço entre essas aferências e a modulação central da dor.  Para 

Vecchia e Pietrobon (2012) a disfunção de núcleos envolvidos nesta modulação, 

principalmente na via substância periaquedutal- medula rostro ventral, provocaria um 

aumento na atividade dos neurônios facilitadores  ou uma redução da atividade dos neurônios 

inibidores, levando à hiperexcitabilidade neuronal, criando, dessa forma, condições favoráveis 

para a depressão cortical alastrante e consequentemente induzindo o surgimento da aura e a 

ativação da via nociceptiva trigeminovascular.     

Por fim, a hipótese da convergência, descrita por Cady (2007), tenta conectar algumas 

das fases clínicas da crise migranosa com alguns mecanismos fisiopatológicos supracitados.  

De acordo com esta hipótese, os sintomas premonitórios representam modificações na função 

neurológica provocada pela interrupção do equilíbrio homeostático do sistema nervoso 

central; a aura é uma representação clínica da depressão cortical alastrante; a dor leve, que 

inicia a fase de cefaleia, é resultado da redução do processo inibitório que atua no núcleo do 

trigêmio do tronco cerebral e a progressão para a dor de moderada a forte resulta da ativação 

do sistema trigeminovascular e eventualmente de uma sensibilização central.  

Os mecanismos relacionados aos sintomas associados e o pósdromo são 

desconhecidos, mas sugere-se um envolvimento, respectivamente, dos núcleos vagais em 
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conjunto com os sistemas sensoriais e a inibição ativa (SPECIALI, 2003; STOVNER et al, 

2007).  

 

1.3 Associação entre alodínia e migrânea  

 

A alodínia é definida atualmente como dor em reposta a um estímulo não nociceptivo. 

Trata-se de um caso especial de hiperalgesia, ou seja, um aumento da sensibilidade dolorosa, 

cuja resposta não condiz com a intensidade do estímulo (LOESER; TREEDE, 2008). A 

alodínia cutânea (AC) refere-se a essa resposta exarcebada frente a um estímulo cutâneo 

normal (GUY et al, 2010). Existem quatro tipos de AC que podem ser avaliados, sendo estes 

relacionados ao frio, ao calor, ao estímulo mecânico estático e ao estímulo mecânico dinâmico 

(YOUNG; RICHARDSON; SHUKLA, 2005).  

Embora tenha sido relatada em migranosos pela primeira vez há cerca de 50 anos por 

Selby e Lance (1960), recentemente, a AC vem atraindo maior interesse por ter sido 

reconhecida como um sinal de sensibilização central durante as crises migranosas (BUSTEIN; 

CUTRER; YARNITSKY, 2000; CUADRADO et al, 2008; DODICK; SILBERSTEIN, 2006) 

e sugerida como um fator de risco para a cronificação da migrânea (BIGAL; LIPTON, 2006; 

BIGAL et al 2008; BURSTEIN et al, 1998; COOKE; ELIASZIW; BECKER, 2007; 

FILATOVA; LATYSHEVA; KURENKOV, 2008; GUY et al, 2010;). 

Estudos clínicos e populacionais relatam uma prevalência da AC em cerca de dois 

terços dos indivíduos com de migrânea (ASHKENAZI et al, 2007; BURSTEIN et al, 2000; 

JAKUBOWSKI et al, 2005; LIPTON et al, 2008; MATHEW; KAILASAM; SEIFERT, 2004; 

TIETJEN et al, 2009). Os fatores de risco identificados para o desenvolvimento da AC em 

migranosos são: o sexo feminino, a obesidade, a depressão, a disfunção temporomandibular, a 

incapacidade associada à migrânea e a maior severidade e frequência das crises 

(BEVILAQUA-GROSSI et al, 2010; BIGAL et al, 2008; LIPTON et al 2008), dentre os quais 

apenas o sexo não é modificável.  

Acredita-se que sua relação com a migrânea deve-se a uma alteração na modulação 

central das vias nociceptivas (LOVATI; D´AMICO; BERTORA, 2009) e que essa alteração 

facilitaria a transformação da sensibilização transitória, central e periférica, que ocorre 

durante as crises, em um estado crônico de sensibilização, colaborando com a cronificação da 

migrânea (BERNSTEIN; BURSTEIN, 2012). 

Burstein  et al (2000),  avaliaram 42 migranosos e verificaram que, durante a crise, 

79% apresentavam alodínia cutânea, sendo que, dentre eles, 67% também apresentavam 
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alodínia contralateral ao lado da cefaleia e/ou outras regiões do corpo. Sugeriram, então, que a 

diferença fisiopatológica entre aqueles que não apresentavam a alodínia e os que 

apresentavam é que nos primeiros ocorre somente a sensibilização periférica e nos demais 

ocorre a sensibilização central, subdividindo em sensibilização central dos neurônios de 

segunda ordem aqueles que somente apresentam-na ipsilateralmente à cefaleia e em 

sensibilização central dos neurônios de terceira ordem aqueles que também apresentam 

contralateralmente e/ou em outras regiões do corpo. 

Lovati et al (2008) demonstraram que 23% dos indivíduos com migrânea episódica 

apresentam alodínia no período entre as crises, confirmando, dessa forma, a possibilidade da 

manutenção da sensibilização mesmo na ausência da crise de migrânea.  

Além disso, tem sido sugerido que a AC pode influenciar na resposta ao tratamento 

com triptanos (BURSTEIN; COLLINS; DIAMOND; FREITAG; FEOKTISTOV, 2007; 

JAKUBOWSKI, 2004; BURSTEIN; JAKUBOWSKI, 2004).
 
Há estudos que relatam uma 

influência negativa na eficácia do tratamento (BURSTEIN et al, 2000; BURSTEIN; 

COLLINS; JAKUBOWSKI, 2004; BURSTEIN; JAKUBOWSKI, 2004; LEVY; 

JAKUBOWSKI; BURSTEIN, 2004), outros referem que o alívio da dor varia de acordo com 

o período da crise no qual o medicamento foi administrado (LAMPL et al, 2008; LANDY; 

MCGINNIS; MCDONALD, 2007; LEVY; JAKUBOWSKI; BURSTEIN, 2004)  e há relato, 

inclusive, de que os triptanos podem induzir o surgimento da AC (LINDE et al, 2004). No 

entanto, uma revisão recente demonstrou que os dados disponíveis atualmente não são 

suficientes para definir de que forma tal influência ocorre (LOVATI; D’AMICO; BERTORA, 

2009).  

Considerando-se todos os dados supracitados, podemos afirmar que a AC tem grande 

relevância para a compreensão da fisiopatologia da crise migranosa, na escolha do tratamento 

ou no estabelecimento do prognóstico da doença, e dessa forma, torna-se imprescindível a 

identificação desse sintoma na prática clínica.  

O padrão ouro para avaliação objetiva e quantitativa da AC, no momento em que ela 

ocorre, é o Quantitative Sensory Test (QST) ou Teste Sensório Quantitativo (BIGAL et al, 

2008). Trata-se de um conjunto de ferramentas capazes de avaliar o limiar de dor para 

estímulos térmicos e mecânicos que tem sido bastante utilizada para avaliação de pacientes 

com sintomas sensoriais de origem central e periférica (BARON; TÖLLE, 2008; HANSSON; 

BACKONJA; BOUHASSIRA, 2007; JÄÄSKELÄINEN, 2004). Em relação aos limiares 

térmicos, tem a vantagem de permitir a avaliação da função das fibras de pequeno calibre 

mielinizadas Aδ e das fibras C não mielinizadas que não podem ser estudadas por técnicas 
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neurofisiológicas tradicionais (JÄÄSKELÄINEN, 2004). A aplicação do QST requer 

equipamentos especializados, treinamento do avaliador (LIPTON et al, 2008) e, ainda, para a 

adequada avaliação da AC  em migranosos, o teste deve ser aplicado quando o indivíduo está 

fora da crise de migrânea e novamente durante esta  (ASHEKNAZI et al 2007; 

BEVILAQUA-GROSSI et al,  2010; BURSTEIN et al, 2000; JAKUBOWSKI et al,  2005; 

LIPTON et al, 2008).  Com isso, a utilização do QST, apesar da eficácia, torna-se dispendiosa 

e por vezes inviável na rotina clínica e para estudos epidemiológicos (BIGAL et al, 2008; 

LIPTON et al, 2008).  

Uma das possíveis soluções para esse impasse é a elaboração e validação de 

ferramentas simples e aplicáveis à prática clínica e a estudos populacionais. Uma opção que 

atende a estes requisitos é a aplicação de questionários.  

Diversos grupos já desenvolveram questionários a fim de avaliar a AC (ASHINA et al, 

2006; BAHRA et al, 2001; MATHEW;  KAILASAM; SEIFERT, 2004), porém, apenas o 

questionário elaborado por Jakubowski et al
 
(2005) foi validado comparando-o com o QST, 

demonstrando uma  sensibilidade de 84,8%, que demonstra a probabilidade da presença da 

AC ser positiva pelo questionário quando de fato ela ocorre (PAGANO; GAUVREAU, 2006),  

e uma especificidade de 52,2%, que demonstra a probabilidade da ausência da AC ser 

identificada quando o sujeito realmente não apresenta esse sintoma (PAGANO; 

GAUVREAU, 2006). Tal questionário é autoaplicável, composto de doze questões, suas 

opções de resposta são dicotômicas (sim/não) e a alodínia é considerada presente se o 

indivíduo apresentar uma resposta positiva para qualquer uma das questões.   

Lipton et al
 

(2008)
 

propuseram uma modificação nas opções de respostas do 

questionário desenvolvido por Jakubowski et al (2005) , ao invés de “sim/não” as opções 

sugeridas foram "nunca”, “raramente”, “menos da metade do tempo” e” metade do tempo ou 

mais” a fim de reduzir os resultados falso-positivos, devido a baixa especificidade do 

questionário original. Além disso, a maior possibilidade de resposta permitiria classificar a 

AC quanto ao grau de severidade. As questões e o formato autoaplicável foram mantidas. Este 

questionário modificado originou o 12 item Allodynia Symptom Checklist (ASC-12) (anexo 1) 

e demonstrou excelentes propriedades em todos os doze itens ao ser aplicado em uma 

população com migrânea (LIPTON et al, 2008).   

Atualmente no Brasil, não existe disponível nenhum questionário que se proponha a 

avaliar a AC e o QST não é uma avaliação rotineira. Considerando a alta prevalência da 

migrânea na população brasileira, a avaliação da alodínia cutânea não deveria ser 

menosprezada.  
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1.4 Adaptação Transcultural e Propriedades de Medida  

 

A tradução de questionários já validados padroniza as avaliações, o que facilita a 

globalização e a comparação dos resultados, assim como o desenvolvimento de pesquisas 

multinacionais.  (BULLINGER et al, 1998; GUILHEMIN; BOMBARDIER; BEATON, 

1993; WILD et al, 2005). Para isso, o processo de tradução deve ser criterioso, já que a 

qualidade dos dados obtidos com a versão traduzida depende da acurácia da tradução (WILD 

et al, 2005). 

Reconhece-se, ainda, que além da tradução é necessário realizar a adaptação cultural 

para manter a validade do conteúdo em relação ao conceito original avaliado quando esta 

ferramenta for aplicada a diferentes culturas (WAGNER et al, 1998). O termo “adaptação 

transcultural” é usado para definir o processo que visa tanto a tradução quanto à adaptação 

cultural, o qual deve ser considerado toda vez que houver a intenção de desenvolver e aplicar 

uma versão de algum questionário em um cenário diferente daquele em que foi originalmente 

elaborado (BEATON et al, 2000). 

Para garantir a equivalência transcultural das duas ferramentas é necessário que o 

processo de tradução seja baseado em protocolos internacionais que proporcionem uma boa 

qualidade de tradução, que padronizem esse mesmo processo entre diferentes países e que 

avaliem a validade dos questionários traduzidos (PETERS; PASSCHIER, 2006). De acordo 

com um revisão sistemática realizada por Acquadro et al (2008) existe uma variedade de 

protocolos de adaptação transcultural disponível na literatura, sendo destacado o protocolo  

proposto por Beaton et al (2000), por se aplicar a qualquer questionário de autorrelato sobre 

saúde e por apresentar os estágios bem descritos.   

Além disso, é imprescindível que, na publicação dos dados, esse processo seja 

meticulosamente descrito, incluindo considerações a respeito do formato, do tipo de 

administração e da seleção dos tradutores, para demonstrar ao leitor todo o rigor e a qualidade 

da adaptação transcultural realizada (HILTON; SKRUTOWSKI, 2002; PETERS; 

PASSCHIER, 2006).  

A verificação da qualidade de uma tradução se deve à sua equivalência com a versão 

original. Existem diferentes tipos de equivalência, cujas definições não são tão bem 

estabelecidas na literatura (PETERS; PASSCHIER, 2006), mas que podem ser descritos da 

seguinte forma: 

 Equivalência semântica: a equivalência ou similaridade do significado das palavras 

ou das expressões nas duas culturas (HILTON; SKRUTOWSKI, 2002; MEADOWS, 
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2003). Para Guilhemin, Bombardier e Beaton (1993), a equivalência semântica se 

refere somente ao significado das palavras, enquanto que quando se trata de 

expressões é denominada de equivalência idiomática, sendo esta mais importante 

para dimensões sociais e emocionais; 

 Equivalência conceitual: refere-se à validade do conceito e da relevância do mesmo 

nos eventos vivenciados nas duas populações alvo (GUILHEMIN; BOMBARDIER; 

BEATON, 1993; MEADOWS, 2003). Hilton e Skrutowski (2002) consideram 

somente a equivalência teórica do conceito avaliado; 

 Equivalência de conteúdo: o conteúdo de cada item, ou seja, as situações descritas ou 

evidenciadas no questionário são relevantes e se enquadram no contexto sociocultural 

da população alvo (HILTON; SKRUTOWSKI, 2002). Essa equivalência também pode 

ser chamada também de equivalência de item ou de equivalência experiencial 

(GUILHEMIN; BOMBARDIER; BEATON, 1993; MEADOWS, 2003); 

 Equivalência operacional ou técnica: atingida quando os métodos de coleta dos 

dados são comparáveis (HILTON; SKRUTOWSKI, 2002; MEADOWS, 2003);  

 Equivalência de critério: ocorre quando a interpretação dos dados permanece a 

mesma que a utilizada no questionário original (HILTON; SKRUTOWSKI, 2002); 

 Equivalência funcional: atingida com êxito quando todos os subtipos de equivalência 

supracitados são alcançados (MEADOWS, 2003). 

 

A adaptação transcultural, se realizada criteriosamente, nos permite obter uma 

ferramenta com a mesma validade de constructo que o questionário original (GUILHEMIN; 

BOMBARDIER; BEATON, 1993), no entanto esse processo não garante, por exemplo, a 

mesma validade e a mesma confiabilidade (WARE; GANDEK, 1998). Recomenda-se então 

que todas as propriedades de medida possíveis, também conhecidas como características 

psicométricas, sejam testadas na versão adaptada (PETERS; PASSCHIER, 2006; WARE; 

GANDEK, 1998). 

As definições atuais das propriedades de medida, propostas pelo consenso 

denominado COSMIN (COnsensus-based Standards for the selection of health status 

Measurement INstruments) estão descritas na Tabela 1 (MOKKINK et al, 2010a).   
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Tabela 1 (continua) - Definição dos termos relacionados às propriedades de medida de acordo com o COSMIM (COnsensus-based Standards for 

the selection of health status Measurement INstruments) (MOKKINK et al, 2010a). 

Domínio Propriedade 

da Medida 

Aspectos da 

Propriedade 

Definição 

Confiabilidade   O grau em que a medida está livre de erro de mensuração. 

Confiabilidade 

(definição estendida) 

  A extensão em que os escores se mantêm em medidas repetidas para os 

pacientes que não apresentaram mudanças diante de diversas situações: 

por exemplo, utilizando diferentes configurações dos itens para a mesma 

variável (consistência interna), em um intervalo de tempo (teste-reteste) 

por diferentes pessoas na mesma ocasião (interexaminador) ou pela 

mesma pessoa (por exemplo, avaliador ou o respondedor) em diferentes 

ocasiões (intraexaminador). 

 Consistência Interna  O grau de inter-relacionamento entre os itens. 

 Confiabilidade  A proporção da variação total nas medidas que ocorrem devido às 

diferenças “reais”
a
 entre os pacientes. 

 Erro da Medida  Erro sistemático e randômico no escore do paciente que não é atribuída a 

mudanças reais no constructo avaliado. 

Validade   O quanto uma ferramenta que avalia variáveis relacionadas à saúde 

baseada no autorrelato mensura um constructo que ele se propõe a 

mensurar. 

 

a 
A palavra “real” deve ser vista no contexto  na Teoria Clássica dos Testes que afirma que a medida é composta por  dois componentes: a pontuação real e o erro 

associado à observação. “Real” é a pontuação média que poderíamos obter se a ferramenta fosse aplicada infinitas vezes. Trata-se de uma medida de consistência e 

não de acurácia (STREINER; NORMAN, 2008 apud MOKKINK et al, 2010a).  

___________________________________________ 
STREINER, D.L.; NORMAN, G.R. Health measurement scales. A practical guide to their development and use. Oxford, UK: University Press; 2008. 
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Tabela 1 (continuação) -  Definição dos termos relacionados às propriedades de medida de acordo com o COSMIM (COnsensus-based Standards 

for the selection of health status Measurement INstruments) (MOKKINK et al, 2010a). 

Domínio Propriedade da 

Medida 

Aspectos da 

Propriedade 

Definição 

Validade    

 Validade de Conteúdo  O quanto o conteúdo de uma ferramenta que avalia variáveis 

relacionadas à saúde baseada no autorrelato reflete adequadamente o 

constructo a ser avaliado. 

  Validade de 

Face 

O quanto os itens da uma ferramenta que avalia variáveis relacionadas à 

saúde baseada no autorrelato de fato parecem reflexos adequados do 

constructo a ser avaliado. 

 Validade de Constructo  O quanto os escores de uma ferramenta que avalia variáveis relacionadas 

à saúde baseada no autorrelato são consistentes com a hipótese (por 

exemplo, considerando relações internas, relações com pontuações de 

outras ferramentas, ou diferenças relevantes entre grupos), baseando-se 

na premissa de que essa ferramenta  é válida para medir o constructo a 

ser mensurado. 

  Validade 

Estrutural 

O grau de adequação dos escores de uma ferramenta que avalia variáveis 

relacionadas à saúde baseada no autorrelato como reflexo da dimensão 

do constructo a ser mensurado. 



Introdução  |  27 

 

Tabela 1 (conclusão) - Definição dos termos relacionados às propriedades de medida de acordo com o COSMIM (COnsensus-based Standards for 

the selection of health status Measurement INstruments) (MOKKINK et al, 2010a). 

Domínio Propriedade da Medida Aspectos da 

Propriedade 

Definição 

Validade  Validade de Constructo    

  Teste de 

Hipóteses 

 

A mesma definição de validade de constructo. 

  Validade 

Transcultural 

O quanto o desempenho de uma ferramenta traduzida ou adaptada 

culturalmente, que avalia variáveis relacionadas à saúde baseada no 

autorrelato, reflete o desempenho da versão original. 

 Validade de Critério  O grau de adequação dos escores de uma ferramenta que avalia variáveis 

relacionadas à saúde baseada no autorrelato como sendo reflexo de um 

padrão-ouro. 

Responsividade   Habilidade de uma ferramenta que avalia variáveis relacionadas à saúde 

baseada no autorrelato em detectar mudanças ao longo do tempo no 

constructo avaliado. 

 Responsividade  Idem definição do domínio Responsividade. 

Interpretatibilidade
b 

  Capacidade da ferramenta em atribuir significado qualitativo – ou seja, 

clínico ou de conotações comuns conhecidas – para os escores 

quantitativos ou para mudanças nesses escores. 

b
A interpretatibilidade, embora não seja uma propriedade da medida, foi definida por ser uma característica importante da ferramenta. 
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OBJETIVO 

“Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas 

usadas, que já tem a forma do nosso corpo, e esquecer os 

nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos 

lugares. É o tempo da travessia:e, se não ousarmos fazê-la, 

teremos ficado, para sempre, à margem de nós mesmos.” 

 

Fernando Pessoa 

http://pensador.uol.com.br/autor/fernando_pessoa/
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2 OBJETIVO 

 

Realizar a adaptação transcultural do ASC-12 para a língua portuguesa e testar sua 

confiabilidade a fim de obter um questionário capaz de diagnosticar e classificar a alodínia na 

população brasileira que facilite a identificação deste sintoma tanto na prática clínica quanto 

em estudos clínicos e populacionais de forma confiável e rápida. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

“ O prazer no trabalho aperfeiçoa a obra”  

 

Aristóteles  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Aspectos Éticos 

 

O desenvolvimento da pesquisa obteve a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 

da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo em todas suas 

etapas (Processos 13470/2010 e 7083/2011) (Anexos 2 e 3). Os voluntários concordantes com 

a participação assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(Apêndices 1, 2 e 3) contendo informações sobre o estudo, quanto à liberdade de adesão e 

desistência, ausência de danos à vida e direito de preservação da identidade. 

  

3.2 Amostra 

 

A composição da amostra seguiu critérios semelhantes aos utilizados por Jakubowski 

et al (2005) na elaboração e na validação do questionário original: idade entre 18 e 65 anos, 

diagnóstico de migrânea com ou sem aura, 5 a 12 dias de crises de dor por mês, alfabetização 

(por se tratar de um questionário autoaplicável) e concordância com o TCLE. Os critérios de 

exclusão foram: diagnóstico concomitante de outras cefaleias, não se enquadrar nos critérios 

de inclusão, fibromialgia, neuralgia do trigêmio e doenças sistêmicas que proporcione 

neuropatia periférica sensitiva.  

Os indivíduos com migrânea foram selecionados dentre os pacientes atendidos no 

Ambulatório de Cefaleia e Algias Craniofaciais (ACEF)  do Hospital das Clínicas de Ribeirão 

Preto da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (HCRP-

FMRP-USP) e diagnosticados por neurologistas experientes, de acordo com os critérios 

sugeridos pela Sociedade Internacional de Cefaleia (CLASSIFICAÇÃO DAS CEFALEIAS 

DA SOCIEDADE INTERNACIONAL DE CEFALEIAS, 2004).
 
 

Os sujeitos selecionados e concordantes responderam um questionário com 

informações socioeconômicas e sobre as características da cefaleia (Apêndice 4) para a 

caracterização da amostra e, em seguida responderam a versão traduzida do ASC-12. Ao 

final, foram questionados quanto a dúvidas no entendimento das questões e/ou possíveis 

respostas do questionário por um examinador treinado para condução dessa etapa do processo 

adaptação transcultural. Todas as considerações realizadas foram registradas e analisadas pelo 

Comitê de Especialistas para possíveis modificações, conforme protocolo descrito a seguir.  
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Foram avaliados 90 indivíduos, sendo 60 para a fase de pré-teste do protocolo seguido 

na adaptação transcultural e 30 para testar a confiabilidade da versão traduzida.  

 

3.3 Autorização para Tradução do ASC-12  

 

A autorização para a Tradução do ASC-12 foi concedida ao nosso grupo por um dos 

membros do grupo elaborador da versão original na língua inglesa (Anexo 4).  

 

3.4 Adaptação Transcultural 

 

A adaptação transcultural do ASC-12 foi realizada de acordo com o protocolo 

sugerido na literatura (BEATON et al, 2000)
 
que é composto por seis estágios (Figura 1): 

 Estágio I- Tradução inicial: consiste na tradução do questionário original por dois 

professores de língua estrangeira que tem como língua mãe o português e possuem 

fluência na língua inglesa. O primeiro tradutor deve ter conhecimento dos conceitos 

avaliados no questionário e sua versão (T1) será a de maior equivalência clínica. O 

segundo tradutor deve desconhecer os conceitos em questão e sua versão (T2) será a 

de maior representatividade da linguagem popular. Este estágio finaliza-se pela 

elaboração de um relatório por cada tradutor descrevendo os pontos que geraram 

dúvidas e suas respectivas resoluções; 

 Estágio II- Síntese das traduções iniciais: define-se pela reunião do pesquisador 

principal com os dois tradutores iniciais para a elaboração de uma versão comum 

denominada T12, através da análise do questionário original e das duas traduções T1 e 

T2. A elaboração também deverá ser descrita em um relatório sobre o processo de 

síntese e que enumere as diferenças e suas resoluções;  

 Estágio III- Retrotradução: define-se pela tradução da versão em português para o 

idioma original. Deve ser realizada a partir da versão T12 por dois tradutores com 

língua mãe inglesa e fluência em português, que desconheçam a versão original e não 

possuam conhecimento do conceito avaliado. Esta etapa gerará duas novas versões do 

questionário (RT1 e RT2), o que ampliará as discrepâncias e os erros conceituais das 

traduções;  

 Estágio IV- Revisão pelo Comitê de Especialistas: etapa na qual se desenvolve a 

versão pré-final para teste do questionário através da consolidação de todas as versões 
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desenvolvidas anteriormente (T1, T2, T12, RT1 e RT2). Essa revisão objetiva atingir 

equivalência semântica, idiomática, experimental e conceitual entre as duas versões. 

Durante esse estágio, o comitê deve manter o contato com os elaboradores da versão 

original para alcançar um consenso acerca das discrepâncias pré-existentes. Todo este 

processo deverá ser documentado através de relatórios;  

 Estágio V- Teste da versão pré-final: consiste na aplicação da versão pré-final em 

uma população de 30 indivíduos. Após completarem o questionário, os indivíduos 

devem ser questionados sobre sua compreensão de cada item.  Caso haja questões não 

compreendidas ou não executáveis na população estudada, o comitê de especialistas 

deverá substituir as questões por outras com o mesmo conceito.  Esse procedimento de 

aplicação da versão pré-final deverá ser repetido até que haja completa compreensão e 

execução pela população, preservando o conceito da ferramenta, e, dessa forma, 

originando a versão brasileira do questionário. A cada repetição necessária desse 

estágio, novos 30 sujeitos deverão ser avaliados, uma vez que deve ser o primeiro 

contanto do indivíduo com a versão traduzida; 

 Estágio VI- Submissão dos documentos ao Comitê: finaliza todo o processo de 

tradução. Consiste na emissão de toda a documentação da versão brasileira do 

questionário aos elaboradores do instrumento ou ao comitê de especialistas para a 

aprovação do processo de adaptação, com a finalidade de verificar se todos os estágios 

recomendados foram seguidos adequadamente.  

 

 

Figura 1 - Representação gráfica dos estágios da adaptação transcultural adaptada de Beaton et al
 
(2000) 

reproduzida de Martins et al (2010). 

 

Estágio VI: Submissão e avaliação de todos os relatórios 

pelo Comitê 
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3.5 Propriedades de medida 

 

Para a versão traduzida, foram testadas duas propriedades do domínio confiabilidade: 

a consistência interna e a confiabilidade. Para calcular a consistência interna, consideramos os 

resultados de 72 sujeitos, dos quais 60 originaram do estágio do pré-teste e 12 da primeira 

avaliação realizada para a modalidade autoaplicável, por se tratar do mesmo procedimento 

experimental utilizado no pré-teste. Para testar a confiabilidade foram selecionados outros 30 

sujeitos, utilizando os mesmos critérios de inclusão e exclusão descritos para amostra avaliada 

no pré-teste. No entanto, os sujeitos triados foram os funcionários do HCRP-FMRP-SP, sendo 

que o diagnóstico de migrânea também foi dado por neurologistas do ACEF. 

A confiabilidade da versão traduzida foi primeiramente testada na forma 

autoaplicável, a mesma forma de aplicação do questionário original, em 15 sujeitos. O 

intervalo entre as duas avaliações variou de 4 a 24 horas, de acordo com a disponibilidade do 

indivíduo. Esse curto intervalo para a reaplicação se deve à flutuação muito constante do 

construto avaliado.  

Já que 9,7% e 20,3% dos indivíduos com 15 anos ou mais na população brasileira são 

analfabetos e analfabetos funcionais respectivamente (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, 2010), a confiabilidade no formato de entrevista foi testada a fim de tentar 

contemplar a maior parte possível da população brasileira a ser estudada.  Para isso, outros 15 

sujeitos foram avaliados, utilizando os mesmos critérios e o mesmo intervalo que o teste de 

confiabilidade anteriormente descrito. 

 

3.6 Análise Estatística 

 

O tamanho da amostra utilizado para o processo de adaptação transcultural foi baseado 

nas sugestões de Beaton et al (2000) para o estágio do pré-teste. Para a consistência interna,  o 

mesmo foi calculado pela multiplicação da quantidade de questões por 6 (TERWEE et al, 

2007).  Já para testar a confiabilidade utilizamos como referência o tamanho amostral de 

outros estudos que testaram a confiabilidade de questionários sobre autorrelato de aspectos 

relacionados à saúde (CAMPOS et al, 2007; GUMMESSON; WARD; ATROSHI, 2006; 

MARTINS, 2010; NUSBAUM et al, 2001).  

A estatística descritiva foi utilizada para sumarizar e organizar os dados obtidos.  A 

distribuição de frequências e a frequência relativa foram aplicadas aos dados referentes às 

características sócio demográficas, às dúvidas presentes no estágio de pré-teste, à presença e 
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classificação da alodínia pelo ASC-12/Brasil, às atividades mais pontuadas como sendo 

sintomáticas e a concordância entre os dois testes utilizados no teste de confiabilidade, em 

relação à pontuação de cada questão e à classificação da AC. As medidas resumo numéricas, 

no caso, média e desvio padrão, foram utilizadas para descrever as características da cefaleia, 

a faixa etária dos grupos e o tempo gasto no preenchimento dos questionários.   

A consistência interna foi verificada pelo coeficiente α de Cronbach através do 

programa SAS/STAT versão 9. Resultados entre 0,7 e 0,95 foram considerados positivos uma 

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

altos indicam redundância na composição do questionário (TERWEE et al, 2007).  

A confiabilidade foi verificada pelo coeficiente ponderado linear de kappa, através do 

programa SPSS, versão 14 e classificada, de acordo com Landis e Koch (1977), como: pobre 

(<0,20), fraca (0,21-0,40), moderada (0,41- 0,60), boa (0,61-0,80) e excelente (0,81-1,0).  

Para verificar a associação entre a classificação do ASC-12/Brasil e as variáveis tempo 

de doença, frequência das crises no mês, intensidade de dor no momento da avaliação, 

intensidade e dor durante as crises e índice de massa corporal, foi proposto o teste exato de 

Fisher. Este procedimento foi realizado através do software SAS® 9, utilizando a PROC 

FREQ.. 
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RESULTADOS 

“Uma acumulação de fatos não faz uma ciência, tal como 

um conjunto de pedras não faz uma casa.” 

 

Jules Poincaré 
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4 RESULTADOS  

 

4.1 Relatório dos Estágios I e II 

 

O grupo que participou dos estágios I e II foi composto por quatro membros: o 

pesquisador responsável pela adaptação transcultural do ASC-12, o orientador do projeto, um 

tradutor que tinha conhecimento prévio sobre o conceito de alodínia (T1) (Anexo 5) e outro 

tradutor leigo quanto ao tema (T2) (Anexo 6). Os tópicos discutidos e suas respectivas 

soluções foram: 

 Título: optamos por não traduzir para manter a originalidade;  

 Enunciado:  

 T1 e T2 relataram dificuldades na tradução mais adequada ao contexto do trecho 

“when you engage each of the following” e ficou decidido por “quando se envolve em 

cada uma das seguintes atividades”; 

 O termo “unpleasant sensation” foi traduzido como “sensação desagradável” por T2 e 

T1 ficou na dúvida entre “sensações desagradáveis” e “incômodo”, sendo “incômodo” 

o termo escolhido pelo grupo; 

 O termo “most severe type of headache” gerou confusões, pois sua tradução literal 

seria um falso cognato, já que severo em português é sinônimo de grave, e não é esse o 

sentido no enunciado do questionário. Optamos, então, por traduzir para “o tipo mais 

forte de dor de cabeça”; 

 Opções de resposta: As opções “Does not apply to me”, “Never”, “Rarely”, “Less 

than half the time”, “Half the time or more” foram traduzidas, respectivamente como: 

“Não se aplica a mim”, “Nunca”, “Raramente”, “Menos do que 50% das vezes” e “Em 

50% das vezes ou mais do que 50% das vezes” por T1; e como “Não se aplica a mim”, 

“Nunca”, “Raramente”, “Menos da metade das vezes” e “Metade das vezes ou mais” 

por T2. A versão escolhida foi a sugerida por T2;  

 Questão 1: “Combing” foi traduzido como “Escovar” por T1 e como “Pentear” por 

T2, sendo o último o termo de escolha do grupo; 

 Questão 2: “Pulling your hair back” foi traduzido como “Puxar ou escovar o cabelo 

para trás” por T1 e como “Prender seu cabelo para trás” por T2, sendo escolhida a 

versão de T2 devido ao exemplo do “ponytail” que segue a frase; 
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 Questão 3: “Shaving your face” foi traduzido como “Raspar meu rosto para fazer a 

barba” por T1 e como “Fazer a barba” por T2, e a segunda opção foi a de escolha do 

grupo a fim de simplificar o questionário;  

 Questões 4 a 8: “Wearing” foi traduzido como “Manter-se com” por T1 e como 

“Colocar” por T2, o grupo optou por substituí-los por “Usar”; 

 Questão 7: T1 apresentou dúvidas devido às opções para os termos englobados em 

“necklace”, no entanto optamos por traduzi-lo por “colar”; 

 Questão 9: “When shower water hits your face” foi traduzido como “Quando a água 

do chuveiro cai em seu rosto” por T1 e “Quando a água do chuveiro atinge seu rosto” 

por T2, o grupo optou por substituí-los por “Quando a água do chuveiro bate no seu 

rosto”; 

 Questão 10: “Resting” foi traduzido como “Encostar” por T1 e como “Deitar” por T2, 

o grupo optou por substituí-los por “Apoiar”; 

 Questões 11 e 12: “Exposure” foi traduzido como “Contato” por T1 e como 

“Exposição” por T2, sendo este último o termo adotado pelo grupo.  

 

Todas as decisões tomadas pelo grupo visaram atingir uma linguagem comum com 

equivalência conceitual.  Com isso, a síntese das traduções (T12) foi elaborada (Apêndice 5) e 

enviada para outros dois tradutores para a retrotradução, descrita anteriormente no estágio III.  

 

4.2 Relatório dos Estágios III e IV 

 

O Comitê de Especialistas foi formado por nove membros: dois fisioterapeutas com 

experiência prévia em alodínia, dois neurologistas especializados em cefaleia, um 

neurologista coautor da versão original do questionário, um dos tradutores do estágio I, os 

dois retrotradutores do estágio III e o pesquisador responsável pela adaptação transcultural. 

Foram pautas da reunião: conferir se todas as etapas anteriores foram corretamente seguidas, 

verificar se havia discrepância conceitual entre a versão original e a retro traduzida e elaborar 

a versão traduzida a ser testada na amostra. Os tópicos discutidos e as resoluções consensuais 

foram os seguintes: 

 Conferência dos estágios I, II e III: o pesquisador responsável relatou ao Comitê 

todos os procedimentos realizados nos três estágios antecedentes à reunião e os 

mesmos foram aprovados; 
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 Estágio III: as duas versões retrotraduzidas (Anexos 7 e 8) foram analisadas pelo 

Comitê e não foi encontrada nenhuma discrepância conceitual entre elas e a versão 

original, encerrando, dessa forma, este estágio; 

 Título: a opção de manter em inglês foi aceita, pois dessa forma facilita que trabalhos 

posteriores que utilizem o questionário sejam facilmente encontrados mesmo em 

buscas internacionais;  

 Enunciado: o enunciado foi retirado e optamos por adicionar o termo “Durante sua 

dor de cabeça mais forte, você sente incômodo ao...” no início de cada questão para 

que o indivíduo se recorde da AC durante a dor de cabeça mais forte, facilitando sua 

associação às crises migranosas conforme desejado na elaboração do questionário 

original, tal objetivo foi descrito por um dos membros do Comitê que também 

participou da elaboração do questionário original;  

 Opções de resposta: substituímos “Não se aplica a mim” por “Essa situação não se 

aplica a mim”, para deixar claro que o que não se aplica é a atividade em questão e 

não o incômodo ou a dor; “Nunca” por “Não, nunca”, para reforçar a negação da 

presença da dor ou do incômodo durante as atividades questionadas; “Menos da 

metade das vezes” por “Às vezes sim, às vezes não” e “Metade das vezes ou mais” por 

“A maior parte das vezes”, a fim de tornar estas opções de resposta mais 

compreensíveis por se aproximar à linguagem popular. Somente a opção “Raramente” 

se manteve igual;  

 Questão 1: optamos por colocar “... pentear ou escovar seu cabelo?” para não gerar 

confusão no entendimento da questão já que os dois termos são bastante utilizados no 

Brasil; 

 Questão 2: ao invés de “Prender seu cabelo para trás” utilizamos somente “Prender 

seu cabelo”, já que no Brasil costuma-se prender o cabelo de várias maneiras (de lado, 

para trás, tranças etc.) além de deixar a pergunta mais concisa; 

 Questões 3 a 8, 11 e 12: além da modificação, já citada, no início da frase, não houve 

alterações na tradução das questões; 

 Questão 9: substituímos o exemplo “Quando a água do chuveiro bate no seu rosto” 

por “Quando a água do chuveiro cai no seu rosto”, pois o termo “bate” poderia gerar a 

confusão entre uma alodínia térmica (domínio da questão) e uma alodínia mecânica;  
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 Questão 10: optamos por adicionar o substantivo “almofada” para remeter a situações 

em que a pessoa deita tanto na cama quanto no sofá, situações rotineiras nessa 

população; 

 Pontuação e Classificação: como não houve retirada de nenhuma questão, a 

pontuação e a classificação da versão traduzida se mantiveram as mesmas, sendo 

estas: “Não se aplica a mim”, “Não, nunca” e “Raramente” (0 pontos), “Às vezes sim, 

às vezes não” (1 ponto) e “A maior parte das vezes” (2 pontos); sem alodínia (0-2), 

leve (3-5), moderada (6-8) e severa (9 ou mais). Diferente da tradução do enunciado 

no estágio II, na classificação o termo “severe” tem um sentido de gravidade ou 

severidade do sintoma. Embora aparente uma tradução equivocada para o termo em 

inglês “severe”, o termo “severa” foi escolhido para a classificação ao invés de 

“grave”, já que embora sejam sinônimos, o segundo denota, dentro do espectro da área 

de saúde, um risco de fatalidade (MARONDIM; GOLDIM, 2009);  

 Layout: decidimos inserir marcação com cor entre as linhas para facilitar na hora de 

guiar-se para assinalar a resposta equivalente daquela questão; 

 Não houve discrepância conceitual entre as versões e todas as etapas realizadas até 

agora estão de acordo com o protocolo. 

 

4.3 Relatório do Estágio V – Modificação e Reaplicação 

 

A reunião foi composta por oito membros: seis membros do Comitê de Especialistas e 

os dois examinadores responsáveis pela aplicação e teve por objetivo verificar os resultados e, 

no caso de dúvidas e/ou dificuldades, propor as modificações necessárias a fim de solucioná-

las. Os tópicos discutidos foram as dificuldades relatadas pelos voluntários (Tabela 2): 

 Modificação na disposição das colunas da versão traduzida (Apêndice 6), uma vez que 

30% dos voluntários apresentaram dificuldade em acompanhar as linhas e as colunas - 

foram propostas três versões: na primeira versão foi retirado formato de tabela e as 

opções de respostas foram organizados em uma mesma linha e repetidas a cada 

questão (Apêndice 7), na segunda versão também foi retirado o formato de tabela e 

opções de resposta se repetiam a cada questão, no entanto, as respostas estavam 

organizadas em linhas diferentes, uma em cada (Apêndice 8) e na terceira versão o 

formato de tabela se mantinha, mas as opções de respostas foram repetidas em cada 

questão (Apêndice 9). Entre as opções, a terceira versão foi a escolhida pelo grupo por 



Resultados  |  41 

 

se tratar de uma versão com bom aspecto visual e com melhor opção de leitura devido 

ao tamanho da letra, além da marcação com cor entre as linhas, já discutida pelo 

Comitê de Especialistas;  

 Quatro voluntários tiveram dificuldade em entender a opção de resposta “Essa 

situação não se aplica a mim” e confundiram com a opção “Não, nunca”.  No entanto, 

optamos por não modificar tais opções uma vez que ambas pontuam zero no escore 

final do questionário;  

 Apenas um voluntário teve dificuldade com a opção “Às vezes sim, às vezes não”, e 

para amenizar tal situação, serão elaboradas orientações prévias para o avaliador sobre 

a aplicação do questionário que ajudam a esclarecer as opções de resposta para o 

indivíduo avaliado;  

 Adicionamos “/Brasil” ao título para identificar a versão em português. 

 

Tabela 2 - Frequência de dúvidas e dificuldades relatadas na aplicação das duas versões aplicadas 

durante o estágio do pré-teste da adaptação transcultural do 12 item Allodynia Symptom Checklist.  

 Versão Traduzida 1 Versão Traduzida 2 

Dificuldade em acompanhar linhas e coluna 7 0 

Confusão entre as opções "Essa situação 

não se aplica a mim” e "Não, nunca" 
4 3 

Dificuldade em escolher as respostas 2 0 

Não entendeu a opção "Às vezes sim, às 

vezes não” 

1 0 

Achou pequeno o tamanho da letra 1 0 

Não teve dúvidas e /ou dificuldades 15 27 

Total 30 30 

 

Dentre os 30 sujeitos do grupo da primeira versão traduzida (VT1), com média de 

idade de 43 anos (DP= 4,95), apenas 2 sujeitos eram do sexo masculino. Quanto à 

escolaridade, 9 tinham o ensino fundamental incompleto, 4 tinham o ensino fundamental 

completo, 14 tinham o ensino médio completo, 1 estava cursando o ensino superior e 2 já o 

haviam concluído.  O tempo de preenchimento da VT1 foi em média 4 minutos e 6 segundos 

(DP= 2,23). 
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No grupo da segunda versão traduzida (VT2) (n=30), com média de idade de 36 anos 

(DP= 7,07), 4 sujeitos eram do sexo masculino. Quanto à escolaridade, 11 tinham o ensino 

fundamental incompleto, 2 tinham o ensino médio incompleto e 13 o ensino médio completo, 

3 estavam cursando o ensino superior e 1 já o havia concluído. O tempo de preenchimento da 

VT2 foi em média 3 minutos e 36 segundos (DP=2,38). 

Na aplicação da VT2, a única dificuldade relatada por três voluntários foi a confusão 

entre as opções de resposta “Essa situação não se aplica a mim” e “Não, nunca” (Tabela 2), 

como já havíamos decidido não modificar, pois não alteraria a pontuação final, essa versão, 

então, pode ser considerada a definitiva, denominada 12 item Allodynia Symptom 

Checklist/Brasil (ASC-12/Brasil).  

As questões que apresentaram maiores valores de pontuação, representando uma 

maior frequência do sintoma relatado, foram as questões 1 (66 pontos), 2 (63 pontos), 10 e 11 

(61 pontos cada) (Tabela 3).  

 A consistência interna do questionário foi de 0,77 e os valores para cada questão 

variou entre 0,69 e 0,77 (Tabela 3). 

Quanto à confiabilidade na forma autoaplicável, dos 15 sujeitos, 14 eram do sexo 

feminino, com média de idade de 40 anos (DP=8). De acordo com o coeficiente ponderado de 

kappa, a confiabilidade da pontuação total do questionário, foi considerada moderada (0,58) e 

a de cada questão variou entre moderado e excelente (0,42 - 1).  Já no formato de entrevista, 

dos 15 sujeitos, 12 eram do sexo feminino, com média de idade de 37 anos (DP=10); a 

confiabilidade da pontuação total foi considerada excelente (0,84) e de cada questão variou 

entre moderado e excelente (0,56 – 0,93) (Tabela 3). As proporções de concordância da 

pontuação de cada questão e de concordância da classificação final estão demonstradas na 

Tabela 3.  
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Tabela 3 - Propriedades de medida do 12 item Allodynia Symptom Checklist/Brasil. 

Questão Atividade Domínio ∑P 

Consistência 

Interna 
Concordância (%)

҂
 Confiabilidade

҂
 

    

α de 

Cronbach Autoaplicável Entrevista Autoaplicável Entrevista 

       Kp IC 95% Kp IC 95% 

1 
Pentear ou escovar o 

cabelo D 66 0,69 73 93 0.65 0.38 -0.92 0,84 0,63- 1 

2 Prender o cabelo D 63 0,71 93 73 0.81 0.53 – 1 0,73 0,49-0,96 

3 Fazer a barba T 1 0,77 100 100 1 ------ 1 ------ 

4 Usar óculos E 11 0,73 67 80 0.58 0.31 – 0.85 0,56 0,18-0,95 

5 Usar lentes de contato E 2 0,75 93 100 0.65 0.62 – 0.68 * ------ 

6 Usar brincos E 12 0,72 93 93 0.63 0 - 1 0,87 0,6 - 1 

7 Usar colar E 14 0,72 100 100 * -------- 1 ------ 

8 Usar roupas justas E 23 0,7 93 93 0.43 0 – 0.93 0,92 0,78-1 

9 Tomar banho T 24 0,73 87 87 0.42 0 - 1 0,83 0,63-1 

10 
Apoiar o rosto em um 

travesseiro T 61 0,71 80 93 0.72 0.43 - 1 0,93 0,79-1 

11 Expor-se ao calor T 61 0,72 67 87 0.60 0.30 – 0.89 0,73 0,45 - 1 

12 Expor-se ao frio T 26 0,71 67 100 0.58 0.29 – 0.86 1 ------ 

Total _____ _____ ___ 0,77 74 80 0.58 0.29 – 0.86 0,84 0,68-0,99 

* não foi possível calcular a confiabilidade da questão pois todos os indivíduos pontuaram 0 (zero). 
҂ 
n=15, para cada modalidade (autoaplicável,entrevista). 

∑P= soma da pontuação em cada questão dos 60 indivíduos; Kp= kappa ponderado; IC: intervalo de confiança; D: dinâmico; E: estático; T: térmico. 
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As características da cefaleia, tais como o tempo de doença, a presença de dor durante 

a avaliação, a intensidade de dor e a frequência das crises de ambos os grupos (VT1 E VT2) 

não apresentaram associação com a pontuação obtida no ASC-12/Brasil quando verificada 

através do teste exato de Fisher (Tabela 4).  

 

Tabela 4 - Características da cefaleia nos grupos avaliados na primeira versão traduzida (VT1) e na 

segunda versão traduzida (VT2) e suas associações com a pontuação total do 12 item Allodynia 

Symptom Checklist/ Brasil de acordo com o teste exato de Fischer.  

 VT 1 

(n=30) 

 VT 2 

(n=30) 

Associação com 

ASC-12/Brasil  

 Média DP  Média DP valor de p 

Frequência das crises (dias/mês) 7.7 3.7  6.4 3.3 0.97 

Tempo de doença (anos)  16.1 10  12.7 10.4 0.29 

Dor durante as crises 
1
 8 1.9  8.1 1.9 0.10 

Dor no momento da avaliação
1
   (n=11)   (n=6)   

 5.7 2  5 2.4 0.31 

1 
Avaliada pela Escala Numérica da Dor 

 

Pela classificação do ASC-12/Brasil, dos 60 sujeitos avaliados nesse estudo 76% 

apresentaram alodínia: severa em 30%, moderada em 23% e leve em 23%. (Figura 2).  
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DISCUSSÃO 

“Querem que vos ensine o modo de chegar à ciência 

verdadeira? Aquilo que se sabe, saber que se sabe; aquilo 

que não se sabe, saber que não se sabe; na verdade é este o 

saber.” 

Confúcio 
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5 DISCUSSÃO 

 

A avaliação de características relacionadas à saúde é essencial tanto na prática clínica 

quanto na pesquisa. A importância de se obter ferramentas válidas e confiáveis, 

principalmente no caso de constructos de difícil mensuração devido à sua natureza subjetiva 

como, por exemplo, qualidade de vida, funcionalidade e alguns sintomas, como a dor, é que 

seus resultados geralmente norteiam a escolha de outros testes diagnósticos, a escolha do 

tratamento e algumas estratégias de saúde pública (MOKKINK et al, 2010b).   

A taxonomia das propriedades da medida apresenta grande variedade na literatura, no 

entanto, utilizamos nesse trabalho, as definições propostas pelo COSMIN (MOKKINK et al 

2010a), por se tratar de um consenso recente formado por pesquisadores experientes no 

assunto. Nesse estudo contemplamos o teste de três propriedades para o ASC-12/Brasil: a 

validade transcultural, que pertence ao domínio da validade de conteúdo; e  a consistência 

interna e a confiabilidade, que pertencem ao domínio de confiabilidade. Testar essas 

propriedades é uma das recomendações descritas por Peters e Passchier (2006) sobre 

traduções de ferramentas relacionadas às pesquisas em cefaleias.  

O processo de adaptação transcultural deve ser criterioso para garantir a qualidade dos 

dados obtidos com a versão traduzida (WAGNER et al, 1998). Deve, também, manter a 

validade do conteúdo em relação ao conceito original quando a ferramenta for aplicada em 

diferentes culturas (WAGNER et al, 1998), bem como ajudar a padronizar as avaliações e a 

globalizar os resultados descritos na literatura (WILD et al, 2005). 

Para isso, utilizamos um protocolo recomendado (BEATON et al, 2000) e relatamos 

em detalhes todos os processos, resultando no 12 item Allodynia Symptom Checklist/Brasil, 

um questionário capaz de identificar e classificar um sintoma com grande prevalência na 

população e repercussão clínica (LIPTON et al, 2008). 

Podemos afirmar que a equivalência funcional do ASC-12/Brasil em relação ao 

questionário original foi atingida. O comitê de especialistas buscou durante todo o processo 

atingir a equivalências semânticas e conceituais, como por exemplo, escolha do termo em 

português mais apropriado para as classificações de severidade; a equivalência de conteúdo  

foi confirmada pois as atividades questionadas se aplicam à realidade da população brasileira; 

a equivalência operacional pode ser mantida, em alguns casos, no entanto para se enquadrar 

nos parâmetros socioculturais brasileiros também temos a opção de aplicação em entrevista; e 

por fim, como a pontuação e a classificação se mantiveram, atingimos a equivalência de 

critério.     
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O procedimento adotado contempla etapas que, segundo a literatura (TERWEE et al, 

2012; PETERS; PASSCHIER, 2006; WILD et al, 2005), garantem a validade transcultural, 

sendo eles: a obtenção da autorização oficial do autor do questionário original, as traduções e 

retrotraduções independentes por profissionais com e sem ciência do constructo avaliado, a 

descrição  em detalhes da composição do comitê e das resoluções adotadas pelo mesmo em 

cada estágio e  da realização  do pré-teste em uma amostra cujas características são as mesmas 

da população estudada no questionário original.  

De acordo com a classificação de qualidade metodológica de estudos sobre 

propriedades de medidas, sugerida recentemente pelo COSMIN, a validade transcultural 

demonstrada é classificada como boa, e não atinge a classificação excelente devido ao 

tamanho amostral utilizado que é considerado pequeno, sendo sugerido como excelente um 

tamanho amostral que seja o número de questões multiplicado por 7 e maior ou igual a 100. 

No entanto, o estudo foi desenvolvido antes do consenso sobre a classificação e a escolha do 

tamanho amostral  e seguiu as orientações do protocolo utilizado (BEATON et al, 2000).   

 Apesar da boa validade transcultural, a confibilidade e os demais tipos de validade 

devem ainda ser testados, mesmo quando foram testadas no questionário original (BEATON 

et al, 2000; PETERS; PASSCHIER, 2006; WARE; GANDEK, 1998).  

Para a versão original do ASC-12 foram testadas a validade de critério, a validade de 

conteúdo e a validade estrutural. Na validade de critério, Jakubowski et al (2005) verificaram 

uma sensibilidade de 84,8% e uma especificidade de 52,2%, considerando o QST como o 

padrão ouro. Lipton et al (2008), confirmaram a validade de conteúdo ao realizar a análise 

exploratória dos fatores subdivindo-os em três domínios com valores excelentes. 

Demonstraram, ainda, a validade estrutural ao demonstrar valores discriminativos dos itens 

variando de 1,7 a 4.9, sendo que valores maiores que um indicam a capacidade do item em 

distinguir aqueles com maiores pontuações do escore relacionado à alodínia daqueles com 

menor pontuação; e os valores dos limiares de resposta, indicando que os itens conseguem 

distinguir a severidade da alodínia através da graduação das suas opções de resposta. Os testes 

de confiabilidade e responsividade, se testados, ainda não foram publicados.   

O ASC-12/Brasil apresentou uma boa consistência interna (0,77), já que a similaridade 

de construto entre as questões é evidenciada por valores de α de Cronbach maiores que 0,7 e a 

não redundância dos itens é demonstrada por valores menores que 0,90 (da SILVA; 

RIBEIRO-FILHO, 2006; SCHOLTES; TERWEE; POOLMAN, 2011; TERWEE et al,  2007). 

Em relação a cada questão, apenas a questão 1 demonstrou um valor abaixo do esperado 

(0,69). Pela classificação sugerida pelo COSMIN (TERWEE et al, 2012), essa propriedade é 
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considerada boa. Embora o cálculo do tamanho da amostra utilizado nesse  estudo faça parte 

da sugestão do consenso, para ser considerada excelente deveria seguir o mesmo critério 

supracitado do tamanho amostral  sugerido para a validade transcultural e, ainda, a análise 

fatorial, mesmo tendo sido feita no questionário original, deveria ser refeita na amostra 

estudada.     

Os resultados referentes à confiabilidade são aceitáveis para a prática clínica, 

considerados entre moderado e excelente (0,42-0,93).  Para a pontuação total do questionário, 

a confiabilidade em entrevista estimada foi classificada como excelente (0,84) e para a 

modalidade autoaplicável a mesma foi classificada como moderada (0,58). Mas este resultado 

não garante que a modalidade entrevista seja melhor, uma vez que os intervalos de confiança 

de ambas as modalidades se sobrepõem (Tabela 3), ou seja, o valor real pode ser o mesmo.  

Devemos ponderar sobre dois aspectos relativos à confiabilidade testada: o tempo de 

intervalo e o tamanho da amostra.  Quanto ao intervalo é recomendado que seja longo o 

bastante para evitar a lembrança da avaliação anterior e curto o suficiente para assegurar que 

nenhuma mudança clínica ocorreu naquele período no constructo avaliado (TERWEE et al 

2007). O curto tempo de intervalo que utilizamos foi baseado na possibilidade de variação da 

presença da alodínia conforme o progresso ou a resolução das crises de migrânea em alguns 

casos, porém a posteriori podemos considerar que esse intervalo poderia ter sido maior uma 

vez que o questionário se vale de características mnemônicas referentes à frequência da AC e 

que não sofre influência direta da presença da AC no momento da aplicação.   

Quanto ao tamanho amostral, embora a lista de checagem sobre a qualidade da 

confiabilidade sugerida pelo o COSMIN contemple o princípio básico de que uma amostra de 100 

sujeitos é considerada perfeita, de 50 é boa, de 30 regular e menos que 30 é pobre; os próprios 

autores reconhecem que não existe uma quantidade específica ideal para todos os questionários 

relacionados à saúde e sim que o tamanho deve ser calculado individualmente, uma vez que o 

mesmo sofre influência das variações do constructo e da quantidade de questões (ALTAYE; 

DONNER; ELIASZIW, 2001; MOKKINK et al, 2010b; TERWEE et al, 2012).  

Reconhecemos que a nossa escolha possa ter sido arbitrária e que o tamanho amostral 

utilizado considerado pequeno, fato esse que reflete na amplitude dos intervalos de confiança 

demonstrados. A classificação da qualidade dessa propriedade pelo COSMIN é regular devido 

ao tamanho amostral, no entanto, todos os demais aspectos relacionados ao desenho 

experimental e à análise estatística aplicada são considerados excelentes.  

Contudo, podemos observar que o valor estimado da confiabilidade da pontuação total 

do questionário aplicado na modalidade entrevista é de 0,84, sendo que valores de 
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coeficientes de kappa maiores que 0,7 são considerados positivos (TERWEE et al, 2007), 

associado ao fato de que seu intervalo de confiança compreende valores que são classificados, 

conforme Landis and Koch (1977),  entre bom e excelente; e  na modalidade autoaplicável  o 

valor estimado é de 0,58 e seu intervalo de confiança engloba valores considerados entre fraco 

e excelente (Tabela 3).  Ainda, para a confibilidade de cada questão, 7 das 8 questões em que 

foi possível demonstrar o intervalo de confiança na modalidade entrevista englobam valores 

classificados entre moderado e excelente; enquanto que para a modalidade autoaplicável 8 das 

9 englobam valores que podem ser classificados entre fraco e excelente (Tabela 3).  

Observa-se, também, que a proporção de concordância da classificação da AC na 

modalidade entrevista é maior e, dentre as proporções de concordância das doze  questões 

para a mesma modalidade, seis são maiores, uma é inferior e as demais são iguais. 

Dessa forma, ainda que não seja significativa a diferença entre as duas modalidades, 

recomendamos que o ASC-12/Brasil seja administrado na forma de entrevista, pois, temos  

uma chance  de 95% de que  a confiabilidade da pontuação total  e a da maioria das questões 

apresentem valores que variam entre moderada e excelente, ao invés de assumirmos a 

possibilidade que as mesmas sejam fracas.  

Vale ressaltar que este questionário foi desenvolvido para pacientes com migrânea, na 

subforma episódica, e que as propriedades da medida aqui demonstradas são válidas quando 

aplicado a indivíduos de ambos os sexos, com idade acima de 18 anos.  A classificação da 

confiabilidade do ASC-12/Brasil se aplica somente para migrânea episódica, já que esta não 

foi verificada ainda para a migrânea crônica.  

A AC foi constatada, no presente estudo, em 76% dos participantes, sendo que 39% 

destes foram classificadas como severa. Trata-se de uma estimativa maior que as frequências 

anteriormente descritas que variou entre 58,8 - 66,6% (BIGAL ET AL, 2008; CHOU et al, 

2010; LIPTON et al, 2008; ZAPATERRA et al, 2011), no entanto semelhante à relatada por 

Jakubowski et al (2005) que foi de 74%. Bigal et al (2008)  também demonstraram uma 

proporção importante de AC do tipo severa nos pacientes com migrânea (28,5% na migrânea 

transformada e 20,4% na migrânea).   

De acordo com a pontuação das questões, as atividades mais relacionadas como 

provocadoras de dor ou desconforto nessa amostra foram: pentear o cabelo (questão1), 

prender o cabelo (questão 2), apoiar o rosto no travesseiro (questão 10) e exposição ao calor 

(questão 11),  que pertencem aos domínios mecânico dinâmico e térmico. O domínio 

mecânico estático, embora em menor proporção, também foi relacionado, o que demonstra a 

capacidade de identificação da AC pelo questionário em todos os domínios. O relato de  
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alodínia nos três domínios está de acordo com achados prévios da literatura,  uma vez que a 

presença da AC  já foi confirmada em migranosos para cada um deles por outros métodos de 

avaliação, como o QST (SCHWEDT et al, 2011), o brushing (CHOU et al, 2010) e os 

monofilamentos de Von Frey (ZAPATERRA et al, 2011). 

Embora o possível questionamento de que outras atividades não citadas no 

questionário poderiam provocar a alodínia com maior frequência na população brasileira e 

que isso seria uma limitação deste estudo, a inserção de outras atividades modificaria 

totalmente o questionário original e poderia dificultar qualquer comparação com estudos 

realizados em outras partes do mundo; além disso, seria necessário um estudo qualitativo 

prévio para evidenciar quais seriam essas supostas atividades. Dentre as atividades 

contempladas no questionário, não existe nenhuma que não seja rotineiramente realizada no 

Brasil e elas demonstraram detectar de forma adequada a presença da AC nos três domínios 

nessa população. Sugerimos aos clínicos que queiram complementar qualitativamente a 

avaliação, questionar também sobre outras atividades, como por exemplo, receber um toque 

leve ou uma carícia, se expor ao vento, se expor a ambientes com ar condicionado. 

A influência negativa da AC no tratamento da migrânea com triptanos, o fato de ser 

um fator de risco para a cronificação e um sinalizador das disfunções de diferentes estruturas 

no sistema nervoso central são os principais motivos pelos quais os profissionais da saúde 

envolvidos no tratamento da migrânea deveriam valorizar a identificação desse sintoma na 

prática clínica e pesquisar suas possíveis implicações.   

Ainda, a presença da AC em migranosos também está relacionada à outras condições, 

por exemplo, Bevilaqua-Grossi et al (2010) demonstraram que a presença da disfunção 

temporomandibular em migranosos estava associada ao aumento do risco de ter AC cefálica e 

extracefálica tanto durante as crises quanto no período entre as crises; relaciona-se, também, 

com piora na qualidade do sono, com a depressão, com transtornos de ansiedade e com outras 

dores crônicas, como a fibromialgia e a fadiga crônica (D’AGOSTINO et al, 2010; LOVATI 

et al,  2010; TIETJEN et al, 2009). Esses achados reforçam, ainda, a importância de 

referenciar os pacientes que apresentam a AC para outros profissionais, como fisioterapeutas, 

psicólogos, reumatologistas e dentistas. 

A disponibilidade de um questionário em português simples, rápido e confiável que 

contempla todos os domínios da AC e apresenta boas propriedades de medida, facilita a 

avaliação clínica e aumenta as possibilidades de investigação de qualidade tanto 

epidemiológica quanto das repercussões clínicas da AC em migranosos no Brasil.  
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CONCLUSÃO 

“Nenhuma mente que se abre para uma nova ideia voltará 

a ter o tamanho original.”  

 Albert Stein 
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6 CONCLUSÃO 

 

O ASC-12/ Brasil é uma versão brasileira de boa qualidade, que apresenta uma 

consistência interna adequada, demonstrando coerência entre os itens e o construto avaliado; 

uma excelente confiabilidade, quando aplicado em forma de entrevista; e uma boa 

confiabilidade quando utilizado na modalidade autoaplicável.  

Podemos afirmar, dessa forma, que o presente estudo permite disponibilizar um 

questionário em português prático, rápido, confiável e de fácil compreensão capaz de 

identificar e classificar quanto à severidade a AC em migranosos episódicos tanto para a 

prática clínica quanto para pesquisas. 
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Anexo 1 -  Questionário 12 item Allodynia Symptom Checklist. 
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Anexo 2 -  Carta de aceite do Comitê de Ética para a adaptação transcultural. 
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Anexo 3 - Carta de aceite do Comitê de Ética para a confiabilidade. 
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Anexo 4 - Autorização para a adaptação transcultural do 12 item Allodynia Symptom 

Checklist. 
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Anexo 5. Tradução realizada pelo tradutor ciente do constructo (T1).  
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Anexo 6. Tradução realizada pelo tradutor sem conhecimento do constructo (T2).  
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Anexo 7.  Primeira retrtradução (RT1). 
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 Anexo 8. Segunda retrotradução (RT2). 
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Apêndice 1 -  Termo de Consentimento Livre Esclarecido para a adaptação transcultural.  
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Apêndice 2 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para a confiabilidade 

autoaplicável. 
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Apêndice 3 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para a confiabilidade em 

entrevista. 
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Apêndice 4  - Ficha de avaliação inicial. 

        Data: ___/___/___ 

Nome:_________________________________________________ Sexo: (  ) F  (  ) M 

RG - HC:__________________________________________________________ 

Idade:_____________________Estado Civil:___________Filhos:_______________ 

Profissão:____________________Escolaridade:___________________________ 

Cidade:__________________________________Telefone:_____________________ 

Peso:___________________ Altura:___________________ 

 

ANAMNESE 

HD:_________________________________________________________________ 

Doenças Associadas: ___________________________________________________ 

Medicamentos:_________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Tabagismo: (  ) Não  (  ) Sim      Há quanto tempo?________Quantos por 

dia?___________ 

Você tem história de trauma em MMII? (  ) Sim (   ) Não    Onde?_________ 

       Há quanto tempo?______ 

Você tem história de trauma no pescoço ou na face? (  ) Sim (  ) Não   

Onde?____________ Há quanto tempo?______ 

 

CEFALEIA 

 

Há quanto tempo tem cefaleia:_____________________________________________ 

Frequência de crises:____________________Duração das crises:_________________ 

Data da última crise: ____________________ 

 

Intensidade da crise: 

Sem dor        0       1       2       3       4       5       6       7       8       9       10        dor 

máxima 
 

Localização da dor:  (  ) Hemicraniana   (  ) Holocraniana 

   (  ) Frontal   (  ) Temporal 

   (  ) Occiptal   (  ) Outro: ____________ 

 

Quando está com dor de cabeça você sente tontura? (  ) Sim  (  ) Não 

E fora da crise você sente tontura?   (  ) Sim  (  ) Não 

 

Você já realizou algum tratamento fisioterapêutico para cefaleia? (  ) Sim  (  ) Não 

Se sim, há quanto tempo?_______  

 

Você está com cefaleia neste momento? (  ) Sim (  ) Não 

 

Sem dor        0       1       2       3       4       5       6       7       8       9       10        dor 

máxima 
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Apêndice 5 - Síntese das traduções.
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Apêndice 6 - Primeira versão traduzido da ASC-12. 
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Apêndice 7 - Primeira alternativa de alteração para melhor compreensão da versão traduzida. 
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Apêndice 8 - Segunda alternativa para melhor compreensão da versão traduzida. 
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Apêndice 9 - Questionário 12 item Allodynia Symptom Checklist/Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


