
Introdução Resultados

O painDETECT foi adaptado culturalmente no

contexto brasileiro e pode ser usado para identificar

componentes neuropáticos na dor de pacientes

brasileiros.

Conclusão

Um estudo de adaptação transcultural foi realizado em

etapas, sob supervisão de um comitê de especialistas

seguindo as diretrizes da ISPOR4. Depois de receber a

permissão dos autores do questionário, a versão em

inglês passou pelas etapas de tradução e

retrotradução. A versão harmonizada foi comparada

com a versão em inglês e as discrepâncias foram

resolvidas em discussão no comitê de especialistas. Os

itens com menos de 80% de concordância foram

alterados em até a aprovação ser alcançada por todos

os membros. O comitê chegou a um acordo sobre a

equivalência semântica, idiomática e conceitual entre a

versão em inglês e uma versão final do questionário

fornecido. A versão final do questionário passou por

uma fase de pré-teste envolvendo trinta pacientes com

dor musculoesquelética acima de 18 anos recrutados

no departamento de fisioterapia do Hospital

Universitário Gaffrée e Guinle, Rio de Janeiro e Santa

Casa de Misericórdia de São Paulo, São Paulo. A

estatística descritiva foi realizada. A consistência

interna do questionário foi avaliada pelo teste Alpha de

Cronbach (α).
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Quatro tradutores, dez especialistas e trinta pacientes

participaram do estudo. O comitê de especialistas

adaptou cinco dos nove itens (itens 2, 3, 6, 8 e 10) ao

contexto brasileiro. A fase pré-teste apresentou boa

consistência interna (α = 0,74) para os nove itens,

incluindo o padrão de dor e os domínios do gráfico

corporal. O α de Cronbach do instrumento com sete

itens descritores de dor foi de 0,83.

Figura 1. Versão Brasileira do painDETECT
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O presente estudo teve como objetivo realizar a

tradução e adaptação transcultural do painDETECT

para a língua portuguesa do Brasil.

Objetivo 

A dor neuropática é comum na população em geral

no mundo e no Brasil¹. O questionário painDETECT

é um instrumento notável para o rastreamento da

dor neuropática². É necessária uma versão

brasileira do painDETECT para ampliar as

possibilidades de identificação da dor neuropática

na população brasileira para o diagnóstico e

tratamento adequados.


