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RESUMO 
 

 
A estética dental é um conceito de percepção subjetiva e varia de 

indivíduo para indivíduo, sendo difícil de ser avaliada apenas 

clinicamente. O Psychosocial Impact of Dental Aesthetics 

Questionnaire (PIDAQ) é um questionário específico para 

avaliação da estética dental composto por 23 itens abrangendo  

quatro dimensões, autoconfiança dental, impacto social, impacto 

psicológico e impacto estético. Objetivo: Traduzir para o 

português, adaptar culturalmente e validar psicometricamente o 

PIDAQ para uso no Brasil. Métodos: Os métodos utilizados foram 

propostos por GUILLEMIN, BOMBARDIER, BEATON em 1993, 

e dividem-se em três etapas: tradução, adaptação cultural e 

validação psicométrica. Resultados: Uma mudança foi realizada 

em uma questão ainda durante a tradução. Nenhum item foi 

alterado durante a adaptação cultural. A reprodutibilidade foi 

comprovada com coeficientes de correlação linear de Pearson entre 

r=0,936* e r=0,982* e coeficientes de correlação intraclasse entre 

ICC=0,935* e ICC=0,982*. Os valores psicométricos obtiveram 

resultados do coeficiente de correlação linear de Pearson de 

r=0,949*, do coeficiente de correlação intraclasse de ICC=0,946* e 

do alfa de Cronbach de α=0,972*. Conclusão: O PIDAQ foi 

traduzido, adaptado culturalmente e validado para uso no Brasil. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Atualmente, o conceito de Qualidade de Vida está em voga. 

Há até poucas décadas, tal noção era delegada aos filósofos e 

poetas. Pesquisadores da área de saúde estudam este conceito e de 

várias maneiras e tentam transformá-lo em medidas quantitativas 

para serem usadas em ensaios clínicos e modelos econômicos 

(CICONELLI et al., 1999). 

Qualidade de vida refere-se à percepção do indivíduo de sua 

posição na vida, no contexto da cultura e sistema de valores no 

qual ele vive e em relação aos objetivos, expectativas padrões e 

preocupações (THE WHOQOL GROUP, 1998). Tem relação com 

conhecimento, experiências e valores individuais e coletivos, e 

reflete o momento histórico, a classe social e a cultura à qual 

pertence o indivíduo (DANTAS et al., 2003). A pesquisa em 

qualidade de vida em saúde é atualmente imprescindível, 

contribuindo tanto para a avaliação da relação custo/benefício dos 

cuidados prestados como para melhoria no tratamento oferecido 

(ALDERMAN et al., 2000; DANTAS et al., 2003). 

De acordo com a definição de qualidade de vida relacionada 

à saúde bucal, apenas a ausência de doenças e disfunções 

bucofaciais não é mais vista como indicação de boa saúde bucal 

(KLAGES, BUCKNER, ZENTNER, 2004).   

A saúde bucal foi historicamente avaliada por critérios 

exclusivamente clínicos os quais não permitiam a determinação do 

impacto dos problemas bucais na vida dos indivíduos. A 

necessidade de avaliar a repercussão de alterações bucofaciais 
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levou ao desenvolvimento de instrumentos de avaliação de 

qualidade de vida relacionada à saúde bucal que têm sido 

utilizados cada vez mais em pesquisas odontológicas (JOKOVIC et 

al., 2002; ÅSTRØM & OKULLO, 2003; CASTRO, PORTELA, 

LEÃO, 2007). 

Instrumentos para avaliação da qualidade de vida 

relacionada à saúde bucal têm sido desenvolvidos e em sua maioria 

são para comparar resultados de tratamentos no contexto de 

estudos clínicos (CASTRO, PORTELA, LEÃO, 2007).  

Com poucas exceções, os indicadores de qualidade de vida 

relacionada à saúde geral e bucal são desenvolvidos, 

originalmente, em língua inglesa e têm como população-alvo 

indivíduos de países que falam inglês. Porém, a necessidade de 

utilização desses indicadores em pesquisas é comum a outros 

países que têm como opções criar um novo instrumento ou adaptar 

o existente em outra língua (GUILLEMIN, BOMBARDIER, 

BEATON, 1993). 

 Assim, foi determinada uma metodização padrão que inclui 

os diversos passos para a realização de adaptação transcultural 

(GUILLEMIN, BOMBARDIER, BEATON, 1993). Tais diretrizes 

foram desenvolvidas há 17 anos e devem ser aplicadas em estudos 

que se propõem a adaptar instrumentos para realidades culturais 

distintas das quais foram originalmente desenvolvidos (CASTRO, 

PORTELA, LEÃO, 2007). 

As expectativas dos pacientes frente a tratamentos 

odontológicos são principalmente relacionadas à melhora da 

aparência, da autoestima e do relacionamento social. Tais fatos 

baseiam-se em pesquisas sobre imagem corporal, as quais indicam 

que indivíduos satisfeitos com suas aparências físicas tendem a ser 
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mais extrovertidos e ter mais sucesso em relacionamentos sociais 

(PIETILÄ & PIETILÄ, 1996; CASH & FLEMING, 2002). 

A aparência exerce papel importante na interação social, 

sendo que deformidades faciais podem causar mais impacto do que 

outras incapacidades físicas. Em algumas situações, a presença de 

dentes alinhados exerce forte influência sobre a percepção de 

beleza, a identificação com o sucesso profissional, inteligência e 

associação com indivíduos mais favorecidos socialmente (SHAW, 

LEWIS, ROBERTSON, 1975; EAGLY et al., 1991; FEINGOLD, 

1992; PERES, TRAEBERT, MARCENES, 2002). 

A estética dental e facial já é aceita como um importante 

fator psicossocial para o sucesso do tratamento odontológico 

(GIDDON, 1995; O’BRIEN et al., 1998; CUNNINGHAM & 

HUNT, 2001; HUNT et al., 2001; NICODEMO, PEREIRA, 

FERREIRA, 2007). 

Apesar da aceitação entre profissionais sobre a importância 

dos efeitos psicossociais dos tratamentos odontológicos, há apenas 

um instrumento disponível para avaliação do impacto da estética 

dental no bem estar físico e mental, o Psychosocial Impact of 

Dental Aesthetics Questionnaire (PIDAQ) (O’BRIEN et al., 1998; 

CUNNINGHAM & HUNT, 2001; KLAGES et al., 2006). 

O PIDAQ é um instrumento específico para avaliação de 

qualidade de vida relacionada à saúde bucal de fácil administração 

e compreensão e foi desenvolvido como parte de um estudo para 

avaliação de questionários já existentes na literatura (KLAGES et 

al., 2006). 

Portanto, o presente estudo foi idealizado visando traduzir, 

adaptar culturalmente e validar o PIDAQ para uso no Brasil. 
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2. OBJETIVO 

 

 

Realizar a tradução, adaptação cultural e validação de face e 

conteúdo do Psychosocial Impact of Dental Aesthetics 

Questionnaire para uso no Brasil 
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3. LITERATURA 

 

 

3.1 Qualidade de vida relacionada à saúde 

 

PIGOU (1932) usou de maneira pioneira o termo Qualidade 

de Vida em seu livro sobre economia e bem-estar. Sua abordagem 

sobre qualidade de vida estava relacionada à ajuda governamental 

para classes menos favorecidas da população e discutia qual seria o 

impacto desse auxílio no sistema financeiro nacional americano. 

 

CUNNINGHAM et al. (1996) analisaram pacientes 

submetidos à cirurgia ortognática. Avaliaram 183 pacientes 

utilizando Escala de Autoestima de Rosenberg, Hospital Anxiety 

and Depression Scale e um instrumento elaborado pelos autores 

para avaliação da qualidade de vida. Verificaram melhora 

significativa em todos os questionários após avaliação pós-

operatória. 

 

ALLEN et al. (1999) compararam instrumentos de avaliação 

de qualidade de vida genéricos e específicos para avaliação de 

qualidade de vida relacionada à saúde bucal. Os instrumentos 

utilizados foram o Oral Health Impact Profile (OHIP) e The 

Medical Outcome Study 36-Item Short Form Health Survey (SF-

36). Três grupos de pacientes, com total de 88 indivíduos, foram 

formados: endêntulos, submetidos a implantes dentários e 

pacientes dentados. Todos responderam ambos os questionários. 

Analisando os resultados, os autores concluíram que o instrumento 
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específico mostrou-se mais preciso nas mensurações e de maior 

valia que um instrumento genérico quando o objetivo é avaliar os 

resultados de uma intervenção clínica. 

 

CUNNINGHAM, GILTHORPE, HUNT (2000) 

compararam os aspectos psicológicos dos pacientes que seriam 

submetidos a cirurgias ortognáticas, previamente ao início do 

tratamento e comparando-o com um grupo controle de não 

pacientes. Os instrumentos de avaliação de qualidade de vida 

utilizados foram Inventário de Ansiedade Traço-Estado, Inventário 

de Depressão de Beck (BDI), The Short Form Social Support 

Questionnaire, Escala de Autoestima de Rosenberg e Secord and 

Jourard’s Body Cathexis. Os autores relataram diferença em 

quatro dos instrumentos quando comparados os gêneros, tendo o 

gênero masculino apresentado melhor qualidade de vida. Diferença 

significante também foi constatada quando se compararam os 

pacientes leucodermas com os pacientes de outras origens étnicas. 

A conclusão dos autores foi de que o paciente que seria submetido 

à cirurgia ortognática apresentou maiores níveis de ansiedade, 

maior suporte social, pior imagem corporal e facial e a autoestima, 

apesar de não ter demonstrado diferença estatística significante, 

também foi mais baixa. 

 

CUNNINGHAM & HUNT (2001) estudaram as alterações 

psicológicas associadas ao tratamento cirúrgico ortognático, 

previamente ao início de qualquer tipo de tratamento, no caso 

tratamento ortodôntico.  Foram usados 4 instrumentos, The State-

trait Anxiety Inventory, BDI, Escala de Autoestima de Rosenberg e 

Secord and Jourard’s Body Cathexis, para avaliação da qualidade 
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de vida de 62 pacientes e mais uma escala analógica para que o 

indivíduo marcasse o quanto achava que sua maloclusão era grave. 

Os questionários foram aplicados em uma primeira etapa e 

repetidos após 6 semanas. Os autores concluíram que o tratamento 

ortodôntico trouxe mínimas mudanças para quase todas as 

variáveis psicométricas. Porém relataram alterações significantes 

em relação à imagem corporal dos pacientes que apresentaram 

problema de oclusão grave e à ansiedade em pacientes mais 

velhos, principalmente relacionada à espera pela cirurgia 

ortognática. 

 

SVEDSTRÖM-ORISTO et al. (2001) enviaram 

questionários para 93 centros de tratamentos ortodônticos na 

Finlândia. Eles foram indagados sobre suas opiniões e opiniões de 

seus pacientes a respeito da importância da morfologia, da função, 

da estabilidade e da estética dental como elementos para uma boa 

oclusão e resultados de um bom tratamento. Os resultados 

mostraram que, para os profissionais, o aspecto mais importante 

era o restabelecimento de boa função, seguido de estabilidade e 

morfologia e por fim a estética. Porém, na visão dos pacientes, o 

mais importante era a harmonização estética de seus dentes. 

 

DANTAS, SAWADA, MALERBO (2003) levantaram os 

trabalhos publicados entre 1993 e 2001 sobre o tema qualidade de 

vida em universidades públicas do Estado de São Paulo. Relatam 

que as duas universidades que mais produziram trabalhos sobre o 

tema foram a UNIFESP e a USP. Relataram ainda que os 

instrumentos genéricos de avaliação foram os mais usados e dentre 

eles o SF-36 foi o principal. 
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COFFIELD et al. (2005) estudaram o impacto psicológico 

do desenvolvimento dental em pacientes com amelogênese 

imperfeita (AI).  Foram avaliados 59 pacientes, sendo 30 com AI e 

29 sem AI. Foram utilizados seis instrumentos para avaliação da 

qualidade de vida e impacto psicológico nos pacientes, Social 

Avoidance and Distress Scale, Fear of Negative Evaluation Scale, 

Oral Health Impact Profile, Feelings about Yourself Scale, 

Mastery Scale e Escala de Autoestima de Rosenberg. Os resultados 

demonstraram uma pior qualidade de vida estatisticamente 

significante nos pacientes com AI em todos os aspectos estudados. 

Os autores concluíram que a pior qualidade de vida está 

relacionada à estética bucofacial ruim dos pacientes com AI e 

indicaram o tratamento cosmético odontológico do paciente com 

AI.  

 

ÅSTRØM et al. (2006) investigaram a relação entre os 

dados sócio-demográficos, a saúde bucal e a qualidade de vida de 

1309 indivíduos com idades entre 16 e 70 anos, residentes em 

Bergen, Noruega, em 2003. O instrumento utilizado para a coleta 

de dados sobre qualidade de vida foi a versão norueguesa do Oral 

Impacts on Daily Performances (OIDP). O cruzamento de dados 

feito pelos autores deu a proporção de 18,1% da população 

estudada como positivos para impactos negativos na saúde bucal. 

Mostrou também que a variação das respostas de acordo com os 

dados sócio-demográficos apresentados pelos entrevistados foi 

significante. Os autores concluíram que a percepção de problemas 

bucais em pacientes mais idosos foi diferente em relação à 
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percepção de pacientes jovens, devido aos valores e expectativas 

de vida diferentes entre as idades. 

 

WONG, CHEUNG, MCGRATH (2007) objetivaram avaliar 

as diversas formas do OHIP (OHIP49, OHIP14 e OHIPestética), 

usando os questionários para análise de estética dental e problemas 

estéticos. Foram avaliados 87 indivíduos inicialmente e depois de 8 

semanas foram reavalidos 63 deles, os quais haviam sido 

submetidos a tratamentos odontológicos estéticos. Os autores 

chegaram à conclusão de que a versão conceitual estética 

(OHIPestética) formulada por eles foi mais efetiva na mensuração das 

mudanças ocorridas e tal versão também apresentou 

reprodutibilidade e confiabilidade. 

 

AZUMA et al. (2008) estudaram os efeitos benéficos do 

tratamento ortodôntico na qualidade de vida de pacientes com 

maloclusões. Foram avaliados 81 pacientes submetidos à cirurgia 

ortognática entre 2003 e 2005. Todos os pacientes responderam 

antes da cirurgia aos questionários SF-36, Spielberger’s State-Trait 

Anxiety Inventory Questionnaire, Subjective Oral Health Status 

Indicators, Orthognathic Quality of Life Questionnaire e 

Recognition and Satisfaction Scale modified. Concluíram que 

todos os pacientes tiveram melhora na qualidade de vida após a 

cirurgia independentemente da gravidade do caso inicial, 

principalmente nos aspectos ansiedade e psicossocial. Os autores 

ainda relataram que a análise dos questionários pré-operatórios 

pôde ajudar na previsão dos resultados dos questionários pós-

operatórios no aspecto psicossocial.  
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NICODEMO, PEREIRA, FERREIRA (2008) avaliaram 

qualidade de vida em pacientes Classe III de Angle submetidos à 

cirurgia ortognática com o instrumento SF-36. Foram avaliados 29 

pacientes de ambos os gêneros e com idades entre 17 e 46 anos. Os 

indivíduos foram avaliados 1 mês antes da cirurgia e 6 meses 

depois. Concluíram que a cirurgia ortognática melhora a qualidade 

de vida dos pacientes nos domínios aspectos físicos, aspectos 

sociais e aspectos emocionais, especialmente nas mulheres. 

 

DE PAULA Jr et al. (2009) avaliaram o impacto 

psicossocial da estética dental utilizando o OHIP14, uma versão não 

adaptada e não validada do Dental Aesthetic Index (DAI), uma 

versão não adaptada e não validada do Body Satisfaction Scale 

(BSS) e finalmente uma versão não autorizada, não adaptada e não 

validada do Psychosocial Impact of Dental Aesthetics 

Questionnaire  (PIDAQ) em 301 adolescentes de Goiânia, Brasil. 

Os resultados comparados de todos os instrumentos mostraram 

que, apesar de todos os vieses do estudo, a percepção da estética 

dental em adolescentes foi influenciada pela condição oclusal, 

estado da saúde bucal e pela autoimagem. 

 

MEHL et al. (2009) estudaram se ainda era necessária a 

criação de novos questionários para avaliação da estética dental ou 

se podiam considerar o OHIP como um bom instrumento para esse 

tipo de avaliação. Foram avaliados 30 pacientes que foram 

submetidos a reabilitações estéticas dos dentes anteriores da 

maxila. Os tratamentos e as análises com o OHIP, OHIPestética e um 

questionário para avaliação estética dos dentes produzido pelos 

autores duraram 4 meses. O instrumento formulado pelos autores 
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era composto de 11 questões. Concluíram que o OHIP não podia 

ser considerado um bom método para avaliar a estética dental e 

que a criação de novos instrumentos específicos para tal análise ou 

melhorias no próprio OHIP seriam de grande valia. 
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3.2 Elaboração, classificação e métodos de tradução, 

adaptação cultural e validação de questionários de avaliação de 

Qualidade de Vida relacionada à saúde  

 

 

ROSENBERG (1965) entrevistou mais de 5000 alunos em 

escolas do Estado de Nova York, nos Estados Unidos. A partir 

destas entrevistas, foi desenvolvida uma escala de autoestima 

(Escala de Autoestima de Rosenberg), elaborada com o estudo dos 

critérios que estes adolescentes usavam para se autoavaliar e como 

viam a si próprios. 

 

KISHNER & GUYATT (1985) classificaram os 

questionários de qualidade de vida em três tipos. Os genéricos 

seriam aqueles a serem utilizados em comparações entre diferentes 

tipos de doença e tratamentos, vários graus de gravidade de 

doenças e entre grupos demográficos diferentes. Os específicos 

avaliariam grupos com o mesmo diagnóstico ou populações 

específicas para a detecção de variações clínicas. Os modulares 

agrupariam características genéricas e específicas, mantendo um 

módulo central de perguntas aplicáveis a diversos doentes e 

populações. Questões mais relevantes à determinada doença ou 

tratamento seriam inseridas quando necessárias. 

 

WARE & SHERBOURNE (1992) descreveram o 

desenvolvimento do instrumento de avaliação de qualidade de vida 

genérico The Medical Outcome Study 36-Item Short Form Health 

Survey (SF-36). Este instrumento foi elaborado a partir de pesquisa 

com 22.462 pacientes e 523 médicos. Segundo os autores, este 
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instrumento foi elaborado para avaliar o estado de saúde na prática 

clínica e na população em geral.  

 

BRAZIER et al. (1992) fizeram a validação do questionário 

SF-36. Foram selecionados 1980 pacientes entre 16 e 74 anos de 

idade dentre os quais 1582 responderam ao questionário. 

Concluíram que o instrumento foi aceito pelos pacientes e 

preencheu os critérios de confiabilidade e validade. Quando 

comparado ao Nottingham Health Profile (NHP), o questionário 

mais usado na época, o SF-36 foi considerado mais sensível para 

avaliar níveis de alteração de qualidade de vida. 

 

JONES & KAY (1992) relataram que era necessária a 

identificação dos propósitos da aplicação do instrumento a ser 

traduzido. Se os objetivos fossem comparações entre populações, a 

tradução deveria ser semântica e conceitualmente equivalente. Se 

os objetivos fossem relacionar culturas diferentes em situações 

específicas, então a tradução deveria ser adaptada às peculiaridades 

de tais culturas. 

 

GUILLEMIN, BOMBARDIER, BEATON (1993) fizeram 

revisão sistemática da literatura para analisar instrumentos de 

avaliação de qualidade de vida e adaptação cultural para utilização 

do mesmo instrumento em diferentes idiomas ou culturas. A partir 

destes dados, desenvolveram um guia de normatização e diretrizes 

a serem seguidas para realização de uma adaptação cultural. O guia 

proposto teve como objetivo preservar a equivalência semântica, 

idiomática, experimental e conceitual do teste original. 
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SLADE & SPENCER (1994) desenvolveram o Oral Health 

Impact Profile (OHIP), um índice em escala para avaliar o impacto 

social das doenças bucais. Quarenta e nove declarações 

descrevendo as consequências das disfunções bucais foram obtidas 

a partir de 535 declarações em entrevistas com 64 pacientes 

odontológicos. A confiabilidade do instrumento foi avaliada em 

uma coorte de 122 pessoas com 60 anos ou mais. A confiabilidade 

interna de seis subescalas foi alta (alfa de Cronbach, 0,70-0,83) e o 

coeficiente de correlação intraclasse, 0,42-0,77, que mostrou 

estabilidade. A validade foi analisada utilizando dados 

longitudinais da coorte associadas com a necessidade de consulta 

odontológica (ANOVA, p <0,05 em cinco subescalas), 

apresentando assim sua validade de construto. Os autores 

concluíram que o OHIP ofereceu-se como um instrumento válido e 

confiável para a medição detalhada do impacto social das doenças 

bucais e tem benefícios potenciais para tomada de decisões clínicas 

e em pesquisas. 

 

SLADE (1997) desenvolveu a versão simplificada do 

questionário OHIP. O questionário original constitui-se de 49 itens 

para avaliação da qualidade de vida relacionada à saúde bucal. O 

estudo foi realizado na Austrália e envolveu 1217 idosos com mais 

de 60 anos de idade. Seguindo método de regressão linear, os 49 

itens originais foram reduzidos a 14. Então o OHIP14 foi 

desenvolvido. Testes demonstraram consistência, confiabilidade e 

validade para a versão simplificada do OHIP14. 

 

BULLINGER et al. (1998) definiram três etapas para a 

utilização de questionários em culturas diferentes. A primeira etapa 
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seria a tradução e a adaptação ao idioma e cultura local. O segundo 

passo deveria ser a avaliação da performance e peso dos escores do 

instrumento e também sua reprodutibilidade, validade e 

responsividade. Como terceiro e último passo deveria ser 

estabelecido um valor normativo para o instrumento com base em 

amostra populacional nacional representativa. 

 

HERDMAN, FOX-RUSHBY, BADIA (1998) propuseram 

um método chamado de universalista para realização de tradução, 

adaptação e validação de instrumentos de avaliação de qualidade 

de vida. As principais conclusões dos autores são que uma visão 

universalista da adaptação cultural de instrumentos requer vários 

tipos de equivalência; que tais equivalências são suficientes para 

explicar toda natureza do processo de adaptação cultural; que esta 

visão requer pesquisa qualitativa cuidadosa da cultura-alvo; que tal 

trabalho qualitativo dará informações suficientes, as quais serão 

fundamentais na decisão de adaptar um instrumento e qual 

instrumento adaptar. Os autores relataram que tais ideias levarão a 

uma adaptação mais sensível do instrumento e isso fornecerá 

informações valiosas para interpretação dos resultados obtidos 

pelos instrumentos. 

 

MANDALL et al. (2000) desenvolveram o Oral Aesthetic 

Subjective Impact Scale (OASIS). Foram estudados 434 

adolescentes em escolas de Manchester, Inglaterra. Os 

adolescentes foram avaliados com relação a etnia, exclusão social e 

necessidade de tratamento ortodôntico. Partindo dos dados 

colhidos e das pesquisas realizadas sobre a autopercepção estética 

dos adolescentes, foi desenvolvida essa escala. 
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CUNNINGHAM et al. (2002) descreveram a elaboração e 

validação do Orthognathic Quality of Life Questionaire (OQLQ). 

Este instrumento foi desenvolvido para avaliação de 

procedimentos cirúrgicos de deformidade bucofaciais e deve ser 

aplicado com um instrumento genérico. 

 

LOCKER & ALLEN (2002) desenvolveram uma versão 

curta alternativa do OHIP a partir da versão original que foi 

aplicada em canadenses adultos. Os resultados obtidos pela 

administração da versão original foram analisados pelo método 

chamado item-impact method e então foram formuladas 14 

questões que comporiam o OHIP14. Do total de questões, apenas 

duas delas faziam parte do questionário original.  Os autores 

concluíram que o método utilizado pode ser ideal para 

simplificações de questionários de qualidade de vida relacionada à 

saúde bucal quando o objetivo é descrever a saúde bucal de 

populações ou para detectar as alterações de sua qualidade de vida 

e a versão desenvolvida por SLADE (1997) parece ser melhor 

quando o objetivo é discriminar os problemas bucais. Relataram 

também que a versão simplificada demonstrou-se fiel ao 

instrumento original. 

 

KLAGES et al. (2006) desenvolveram um instrumento 

específico para avaliação de qualidade de vida relacionada à saúde 

bucal voltado para avaliação psicossocial do impacto estético 

dental em jovens adultos. Foram selecionados consecutivamente 

194 jovens adultos com idades entre 18 e 30 anos. Os indivíduos 

foram avaliados utilizando os questionários Aesthetic Component, 
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Index of Orthodontic Treatment Need, Perception of Occlusion 

Scale e Dental Aesthetic Index e o questionário desenvolvido. 

Após as análises estatísticas, os resultados sugeriram que o 

instrumento proposto foi satisfatório em todos os critérios 

analisados. Tal instrumento recebeu o nome de Psychosocial 

Impact of Dental Aesthetics Questionnaire (PIDAQ). Ele é 

constituído por 23 itens que avaliam separadamente 4 dimensões 

da qualidade de vida relacionada à saúde bucal, autoconfiança, 

impacto social, impacto psicológico e aspectos estéticos.  Para 

avaliação dos resultados são dados escores para cada questão em 

uma escala do tipo Likert, numerada de 1, representando a opção 

“not at all”, a 5, representando a opção “very strongly”. 

 

CASTRO, PORTELA, LEÃO (2007) avaliaram o processo 

de adaptação transcultural dos principais instrumentos de 

qualidade de vida relacionados à saúde bucal em todo o mundo. 

Foram avaliados 29 artigos e foi verificada grande disparidade nos 

métodos empregados para adaptar instrumentos de mensuração de 

qualidade de vida relacionada à saúde bucal. Os autores 

salientaram que em comparação ao método de tradução, adaptação 

cultural e validação de questionários proposto por GUILLEMIN et 

al. (1993), nenhum dos artigos analisados seguiu fielmente às 

diretrizes. Tal fato limita a futura utilização dos indicadores não 

adaptados corretamente, uma vez que eles podem não representar 

uma medida correta da saúde dessa população. 

 

KOLLER et al. (2007) descreveram processos de tradução e 

adaptação para questionários de avaliação de qualidade de vida 

utilizados pela Organização Européia de Pesquisa e Tratamento do 
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Câncer. O método descrito constava de tradução e retro-tradução 

feitas de maneira independente por dois tradutores nativos no 

idioma alvo. As discrepâncias seriam moderadas por um terceiro 

avaliador e as soluções seriam alcançadas por consenso. Então o 

instrumento traduzido seria aferido por um teste piloto e, se 

necessário, mudanças seriam realizadas, gerando um questionário 

final. Mesmo assim, ainda seria possível encontrar alguns 

problemas nas traduções como alterações na expressão de alguns 

sintomas de idioma para idioma e uso de linguagem muito formal 

ou desatualizada, por isso a necessidade de adaptação cultural. 

 

ACQUADRO et al.  (2008) realizaram revisão de literatura 

sobre métodos de tradução e adaptação de questionários de 

avaliação de qualidade de vida para uso em clinical trials 

multinacionais. Os autores procuravam semelhanças e diferenças 

nos métodos e também se havia superioridade de algum deles. Dos 

artigos que foram considerados relevantes, 22 eram revisões de 

literatura e os outros 23 apresentavam 17 métodos diferentes. Os 

autores relataram que processos com vários passos são os mais 

utilizados. Concluíram que, apesar de não acharem evidências que 

possam favorecer qualquer um dos métodos de tradução e 

adaptação, os pesquisadores deveriam preferir processos com 

vários passos. 
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3.3 Tradução, adaptação cultural e validação de 

questionários para avaliação de Qualidade de Vida relacionada 

à saúde para uso no Brasil 

 

CICONELLI et al. (1999) traduziram para o idioma 

português, adaptaram à cultura, validaram para uso no Brasil e 

publicaram a versão brasileira do questionário genérico de 

avaliação de qualidade de vida SF-36. A metodologia proposta por 

GUILLEMIN et al. (1993) foi utilizado. 

 

ALMEIDA, LOUREIRA, ARAÚJO (2001) fizeram a 

tradução para o português, adaptação à cultura brasileira do 

questionário OHIP14, desenvolvida por SLADE (1997). A 

metodologia utilizada foi proposta por GUILLEMIN et al. (1993) e 

foi usada com pequenas alterações. A tradução e a versão foram 

feitas por dois tradutores. A adaptação foi realizada com 

entrevistas a 18 pacientes usuários de um centro de saúde para 

pacientes de baixa renda e escolaridade. Os autores publicaram a 

tradução e a adaptação. 

 

DINI, McGRATH, BEDI (2003) fizeram a tradução para o 

português, adaptação à cultura brasileira e validação para uso no 

Brasil do questionário UK Oral Health Related Quality of Life 

Measure (OHRQoL). Seguindo os preceitos propostos por 

GUILLEMIN et al. (1993), fizeram os procedimentos do estudo 

em 323 pacientes adultos de centros municipais de atendimento 

odontológico da cidade de Araraquara, Brasil. O questionário foi 

autoadministrado. Os autores concluíram que a versão brasileira do 

OHRQoL apresentou consistência interna e externa, confiabilidade 
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e validade de face, conteúdo e critério e, portanto, válido para uso 

na população brasileira. 

 

FERREIRA, LOUREIRO, ARAÚJO (2004) fizeram a 

avaliação das propriedades psicométricas do OHIP14, traduzida em 

2001 por ALMEIDA, LOUREIRO, ARAÚJO. Foram 

entrevistadas 312 crianças de 12 anos de idade em Sabará, Minas 

Gerais. Foram realizadas análises do alfa de Cronbrach (0,857) e 

coeficiente de correlação intraclasse (0,30). Também foi avaliado o 

coeficiente de correlação de Pearson (entre 0,125 e 0,331). Os 

autores concluíram que o OHIP14 teve suas propriedades 

psicométricas demonstradas e este instrumento pode ser usado 

como uma avaliação inicial para grupos que necessitem de 

cuidados odontológicos. 

 

DE OLIVEIRA & NADANOVSKY (2005) avaliaram as 

propriedades psicométricas do OHIP14 de maneira independente 

dos autores que também o fizeram um ano antes (FERREIRA, 

LOUREIRO, ARAÚJO, 2004). Foram avaliadas 504 mulheres em 

uma maternidade no Rio de Janeiro, RJ. Dois entrevistadores 

fizeram as avaliações e os exames clínicos odontológicos. Muitas 

das mulheres entrevistadas apresentavam problemas odontológicos 

não resolvidos. Os autores chegaram a altos valores de 

homogeneidade, confiabilidade e validade (r=0,76; ICC=0,87; 

α=0,91) e concluíram que a versão brasileira do OHIP14 tem boas 

propriedades psicométricas.   

 

PIRES, FERRAZ, ABREU (2006) desenvolveram a versão 

brasileira do OHIP. A tradução, adaptação cultural e validação do 
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questionário foram feitas seguindo o método proposto por 

GUILLEMIN et al. (1993). Foram avaliados 60 indivíduos da 

terceira idade da cidade de Montes Claros, Minas Gerais. Os 

autores chegaram a altos valores de confiabilidade e validade 

(ICC=0,74; α=0,90) e concluíram que a versão brasileira do 

OHIP14 tem boas propriedades psicométricas. 

 

CASTRO et al. (2008) traduziram, adaptaram culturalmente 

e validaram para uso no Brasil o Child Oral Impacts on Daily 

Performances (Child-OIDP). Um total de 342 crianças foi avaliado 

durante o estudo, todas provenientes de escolas primárias públicas. 

Os resultados apresentaram homogeneidade de moderada a alta, 

mas outras análises mostraram relação positiva para a validação do 

instrumento (p<0,01). A metodologia utilizada para tradução, 

adaptação e validação foi o método proposto por GUILLEMIN et 

al. em 1993.  

 

GOURSAND et al. (2008) traduziram, adaptaram 

culturalmente e validaram para uso no Brasil o Child Perceived 

Questionnaire  (CPQ). Foram avaliadas aproximadamente 200 

crianças e adolescentes entre 11 e 14 anos de idade em clínicas de 

ortodontia pediátrica na Universidade Federal de Minas Gerais. A 

metodologia proposta por GUILLEMIN et al. (1993) foi utilizada. 

A tradução inicial e a versão da tradução foram feitas por um 

grupo composto por dois tradutores profissionais e três dentistas. 

Para adaptação do questionário foram entrevistadas 37 crianças. A 

validação foi feita com entrevistas em 160 crianças e adolescentes 

e 87 delas foram entrevistadas duas vezes. Os autores concluíram o 
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processo de tradução, adaptação e validação e publicaram a versão 

brasileira do CPQ11-14.  
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3.4 Tradução, adaptação cultural e validação de 

questionários para avaliação de Qualidade de Vida relacionada 

à saúde em outros idiomas 

 

ALLISON et al. (1999) estudaram a adaptação cultural e a 

validade do OHIP no Canadá, feitas pelo método proposto por 

GUILLEMIN, BOMBARDIER, BEATON (1993). Os autores e 

um grupo de seis tradutores fizeram a tradução do original 

australiano para o inglês canadense e para o francês canadense. 

Para verificação da validade do questionário entre populações, 

foram pesquisados 408 indivíduos canadenses, sendo 185 de 

Ontário, anglófonos, e 223 de Québec, francófonos e os 

compararam aos 328 indivíduos australianos, anglófonos, da 

pesquisa original do desenvolvimento do OHIP. Os resultados 

mostraram que, apesar de discrepâncias analisadas entre as três 

populações, as medidas e os escores obtidos apresentaram 

consistência entre si. Os autores relataram que tais resultados 

evidenciam que a adaptação cultural e a validação de questionários 

entre culturas diferentes são válidas. 

 

JOHN, PATRICK, SLADE (2002) avaliaram 163 indivíduos 

com idades entre 20 e 60 anos para realizar a tradução para o 

alemão, adaptação à cultura e validação para uso na Alemanha do 

questionário OHIP. A metodologia proposta por GUILLEMIN et 

al. (1993) foi utilizada e a versão alemã do OHIP foi publicada. 

 

WONG, LIU, LO (2002) traduziram para o cantonês e 

validaram para uso na China o Geriatric/General Oral Health 

Assessment Index (GOHAI). Ao todo 1023 idosos entre 60 e 80 
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anos de idade foram entrevistados na cidade de Hong Kong. Após 

investigação estatística, os autores concluíram que o questionário 

tinha validade e confiança e poderia ser usado em idosos sinófonos 

do cantonês, em Cantão, província no sul da China. 

 

WONG, LO, McMILLAN (2002) realizaram os 

procedimentos de tradução, adaptação cultural e validação do 

questionário OHIP e simultaneamente do OHIP14, por meio de 

regressão linear do OHIP em cantonês, para uso em Cantão. O 

estudo envolveu 586 idosos entre 60 e 80 anos de idade da cidade 

de Hong Kong. Os autores concluíram que a versão cantonesa dos 

questionários OHIP e OHIP14 foi válida para uso. 

 

EKANAYAKE & PERERA (2003) valeram-se do método 

proposto por GUILLEMIN et al. (1993) para realizar a tradução 

para o singalês, adaptação à cultura do Sri Lanka do questionário 

Oral Health Impact Profile em sua versão simplificada (OHIP14) e 

sua validação para uso no Sri Lanka. O estudo foi realizado em 

Moratuwa, no Sri Lanka, com avaliação de 585 indivíduos com 60 

anos de idade ou mais. Os autores concluíram os estudos e 

publicaram a versão singalesa do OHIP14. 

 

McGRATH et al. (2003) realizaram a tradução para o árabe 

literário moderno, adaptaram e avaliaram sua performance em três 

países do Oriente Médio, Arábia Saudita, Egito e Síria, do 

questionário OHRQoL. Foi utilizado o método proposto por 

GUILLEMIN et al. (1993) com pequenas adaptações. O 

questionário foi administrado em 1000 adultos oriundos dos três 

países citados e mostrou-se com confiabilidade e validade 
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suficientes. Os autores relataram que diferenças mostradas pelo 

questionário foram correspondentes aos dados sócio-demográficos 

apresentados pelos entrevistados. O questionário foi validado e 

publicado para uso na Arábia Saudita, no Egito e na Síria.  

 

TUBERT-JEANNIN et al. (2003) realizaram a tradução, 

adaptação e validação do questionário GOHAI para uso na França. 

Foram avaliadas 260 pessoas com idades variando de 18 a 45 anos. 

Os autores validaram o questionário para uso na França, porém 

relataram baixo entendimento em uma questão sobre deglutição e 

outra com estrutura gramatical muito complexa. 

 

KOK et al. (2004) compararam o CPQ com o Componente 

Estético do instrumento Index of Orthodontic Treatment Need 

(IOTN). Foram analisadas 204 crianças entre 10 e 12 anos de idade 

em 10 escolas da cidade de Bristol, Inglaterra. Todas as crianças 

foram avaliadas clinicamente e então responderam aos 

questionários. Os valores encontrados como resultados da 

comparação dos instrumentos (r=0,151~0,464) mostraram baixa 

correlação entre eles. Os autores concluíram que os dois 

questionários não avaliaram os mesmos itens e não podem ser 

intercambiados, mas sim aplicados como complementares um ao 

outro. 

 

KUSHNIR, ZUSMAN, ROBINSON (2004) realizaram os 

procedimentos de tradução, adaptação cultural e validação do 

questionário OHIP14 para uso em Israel. Ao todo, foram avaliadas 

142 pessoas as quais foram submetidas a exames clínicos 

odontológicos e entrevista com o questionário em estudo. Os 
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autores relataram que os participantes que estavam com dores 

foram os que mais relataram impacto em sua saúde bucal. A versão 

em hebraico do OHIP14 foi validada e publicada seguindo os 

métodos propostos por GUILLEMIN et al. (1993). 

 

LARSSON et al. (2004) fizeram a tradução para o sueco, 

adaptação para cultura sueca, validação e publicação da versão 

sueca do OHIP. Os procedimentos para tradução, adaptação 

cultural e validação do questionário foram feitos seguindo a 

metodologia proposta por GUILLEMIN et al. (1993). O grupo de 

entrevistados era formado por 145 indivíduos divididos em 5 

grupos, cada um tendo uma doença comum a todos os 

participantes. O teste foi feito por meio de autoadministração. Os 

autores concluíram e publicaram a versão sueca do questionário. 

 

HÄGGLIN, BEGGREN, LUNDGREN (2005) realizaram os 

procedimentos de tradução, adaptação cultural e validação do 

questionário GOHAI para uso na Suécia. Em clínicas 

odontológicas de Göteborg, Suécia, foram selecionados 237 

pacientes, dos quais 153 concordaram em responder o questionário 

GOHAI juntamente com a versão sueca do OHIP14 e uma ficha de 

dados sócio-demográficos. As idades variavam entre 50 e 89 anos. 

Após análise dos resultados obtidos com os dois questionários, os 

autores concluíram que a versão sueca do GOHAI poderia ser 

considerada validada para uso.  

 

TUBERT-JEANNIN et al. (2005) realizaram os 

procedimentos de tradução, adaptação cultural e validação do 

questionário Child-OIDP para uso na França. O total de 414 
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crianças com 10 anos de idade foi avaliado por meio de entrevistas 

e exames clínicos. Seus pais forneceram os dados sócio-

demográficos correspondentes. Os autores relataram que obtiveram 

como resposta que 73% das crianças apresentaram impacto bucal 

diário negativo. Outro dado relatado foi que o instrumento se 

mostrou capaz de distinguir a influência causada pelos dados 

sócio-demográficos. Os procedimentos para tradução, adaptação 

cultural e validação do questionário foram feitos seguindo o 

método proposto por GUILLEMIN et al. (1993). 

 

BROWN & AL-KHAYAL (2006) traduziram, adaptaram 

culturalmente e validaram para uso na Arábia Saudita o CPQ. O 

estudo foi conduzido com entrevistas em 174 crianças e 

adolescentes entre 11 e 14 anos de idade. Do total de indivíduos, 

113 eram saudáveis e 61 apresentavam-se com sua saúde 

comprometida pelas mais diversas doenças. Os testes foram 

aplicados mais uma vez em 47 dessas crianças e adolescentes em 

uma segunda fase do estudo. Os autores concluíram a versão 

saudita do CPQ11-14,  mas encontraram problemas com relação à 

extensão do questionário e ao relato da idade dos pacientes, pela 

falta de documentação oficial. 

 

NAITO et al. (2006) desenvolveram a versão japonesa do 

GOHAI. A tradução, adaptação cultural e validação do 

questionário foram feitas seguindo a metodologia proposta por 

GUILLEMIN et al. (1993). Foram avaliados 174 indivíduos com 

uma média de idade de 70 anos. Em sua validação, os resultados 

do instrumento foram comparados aos resultados obtidos com o 
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SF-36. Os autores concluíram o estudo e publicaram a versão 

japonesa do instrumento. 

 

OTHMAN et al. (2006) realizaram os procedimentos de 

tradução, adaptação cultural e validação do questionário GOHAI 

para uso na Malásia. O estudo do questionário envolveu 189 

indivíduos com mais de 60 anos de idade. Os autores concluíram 

que o questionário obteve validade para uso na Malásia para a 

porcentagem da população que falava malaio. 

 

SZENTPÉTERY et al. (2006) traduziram, adaptaram 

culturalmente e validaram para uso na Hungria o OHRQoL. Todas 

as fases do estudo foram baseadas na metodologia proposta em 

1993 por GUILLEMIN et al.. Foram avaliados 344 indivíduos. Os 

autores consideraram os resultados como válidos, com consistência 

e confiabilidade e validaram o OHRQoL para uso na Hungria. 

 

XIN & LING (2006) fizeram a tradução para o cantonês, 

adaptação para cultura chinesa, validação e publicação da versão 

cantonesa do OHIP14, partindo da versão original em inglês. Foram 

entrevistados 592 adultos entre 18 e 65 anos de idade. Foi utilizado 

o método proposto por GUILLEMIN et al. (1993). Os resultados 

mostraram que a versão cantonesa do OHIP14, a partir da versão 

original em inglês, teve confiabilidade e validade para uso na 

população da província de Cantão, no sul da China. 

 

AL-JUNDI, SZENTPÉTERY, JOHN (2007) realizaram a 

tradução para o árabe, adaptação cultural e validação do 

questionário OHIP para uso na Arábia Saudita. As fases iniciais do 
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estudo avaliaram 426 indivíduos. A fase de validação foi feita em 

356 indivíduos e depois um novo teste feito em mais outros 30 

indivíduos. Os autores concluíram que os testes das propriedades 

psicométricas tiveram validade e confiabilidade suficientes para 

que o instrumento fosse considerado validado para uso na Arábia 

Saudita. 

 

BAE et al. (2007), utilizando a metodologia descrita em 

1993 por GUILLEMIN et al., traduziram, adaptaram culturalmente 

e validaram para uso na Coréia do Sul o OHIP e utilizando método 

de modelos de regressão linear chegaram também à versão coreana 

do OHIP14. O estudo envolveu 1098 indivíduos com idade mínima 

de 56 anos. Os autores validaram ambas as versões do questionário 

e relataram que o OHIP14 seria uma melhor opção para avaliação 

de idosos coreanos. 

 

BARER et al. (2007) realizaram a tradução, adaptação e 

validação do questionário OHIP para uso na Rússia. Foram 

avaliados 25 pacientes, sendo 8 homens e 17 mulheres, e todos 

foram diagnosticados com periodontite crônica generalizada.  

 

DORRI, SHEIHAM, TSAKOS (2007) testaram a 

confiabilidade e a validade da versão persa do OIDP. As validades 

de face, conteúdo, constructo e critério foram analisadas em 285 

indivíduos com idades entre 20 e 50 anos na cidade de Mashad, no 

Irã. Além dos resultados favoráveis quanto às validações 

(α=0,79*), os autores concluíram que 64,9% dos entrevistados 

apresentaram problemas odontológicos que tinham impacto em 
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suas vidas diárias, sendo os principais problemas a mastigação, 

problemas no trabalho e com o sono. 

 

SAUB et al. (2007) realizaram a tradução para o malaio, a 

adaptação cultural e a validação do questionário OHIP para uso na 

Malásia. O método utilizado para tal estudo foi proposto por 

HERDMAN et al. (1998). Para as fases iniciais do estudo foram 

entrevistados 197 indivíduos e um trabalho de campo foi realizado 

para a adaptação do instrumento. Os autores concluíram que o 

instrumento obteve semelhante validade e confiabilidade ao 

instrumento original. 

 

YAMAZAKI et al. (2007) desenvolveram a versão japonesa 

do questionário OHIP. Os métodos descritos por GUILLEMIN et 

al. (1993) foram seguidos. Nas primeiras fases do estudo foram 

avaliados 375 pacientes. Em seguida foram avaliados outros 227 e 

por fim outros 318 pacientes. Tais avaliações levaram os autores a 

concluírem que a tradução e a adaptação do questionário para uso 

no Japão, assim como sua validade e reprodutibilidade, foram 

atingidas com êxito. 

 

ATIEH (2008) traduziu para o árabe, adaptou culturalmente 

e validou para uso na Arábia Saudita o GOHAI. O estudo avaliou 

156 pacientes idosos tanto com o instrumento estudado quanto 

com avaliação clínica odontológica. Os processos propostos por 

GUILLEMIN et al. (1993) foram seguidos. 

 

HASSEL et al. (2008), utilizando a metodologia descrita em 

1993 por GUILLEMIN et al., traduziram, adaptaram culturalmente 
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e validaram para uso na Alemanha o GOHAI. Após a tradução e 

adaptação, para o processo de validação foi aplicado 

conjuntamente ao instrumento em estudo o questionário OHIP14. O 

total de pacientes avaliados em todas as fases do estudo foi de 265 

com a média de idade de 71 anos. Os autores concluíram a 

tradução e adaptação e relataram que o instrumento teve 

consistência interna, confiabilidade e validade, portanto, sendo 

assim válido para uso na população idosa alemã. 

 

McGRATH et al. (2008) fizeram a tradução, adaptação e 

validação do Child Oral Health-related Quality of Life para uso da 

população sinófona cantonesa da região de Hong Kong, China. Tal 

instrumento é subdivido em três outros questionários: CPQ, 

Parental Perception Questionnaire e Family Impact Scale. A 

maneira de realização dos procedimentos foi o método proposto 

por GUILLEMIN et al. (1993). Um grupo de 168 crianças em 

tratamento ortodôntico foi avaliado e devido às subdivisões do 

instrumento, seus pais também foram entrevistados. Os autores 

finalizaram todo o processo de tradução, adaptação e validação dos 

três componentes do instrumento e propuseram pequenas 

mudanças, as quais foram aprovadas e validadas. 

 

TSAKOS et al. (2008) compararam a forma de entrevista, 

original, e a forma autoadministrada do questionário Child-OIDP 

em 144 crianças e adolescentes entre 9 e 16 anos de idade em 

clínicas particulares de ortodontia em Bedfordshire, Inglaterra. As 

crianças e adolescentes foram divididos em dois grupos e em cada 

grupo foi feita a administração do questionário de uma maneira, 

por entrevista e autoadministrada. A análise dos resultados 
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mostrou os dois grupos coesos e homogêneos e os escores obtidos 

não apresentaram diferenças estatisticamente significantes. A 

avaliação das formas de aplicação se mostrou válida e a análise de 

acuraria também se mostrou válida. Os autores concluíram que as 

formas de administração são equivalentes e que a forma 

autoadministrada do questionário é valida. 

 

VAN DER MEULEN et al. (2008) estudaram 119 pacientes 

holandeses para fazer a tradução para o holandês, a adaptação 

cultural e a validação do questionário OHIP para uso nos Países 

Baixos. Seguindo o método proposto por GUILLEMIN et al. 

(1993), consideraram o questionário OHIP com consistência, 

confiabilidade e validade para uso na população holandesa. 

 

GAZIT-RAPPAPORT, HAISRAELI-SHALISH, GAZIT 

(2010) utilizaram o PIDAQ e mais 4 questões formuladas pelos 

autores para avaliar melhoras estéticas em 69 pacientes adultos que 

fizeram tratamento ortodôntico com fins estéticos. Os autores 

traduziram o questionário para o hebraico e testaram sua 

confiabilidade (α=0,709~0,974). Os pacientes foram entrevistados 

no início dos tratamentos e no final dos mesmos, sendo suas 

durações entre 6 e 14 meses. Todos os pacientes mostraram 

melhora nas 4 dimensões do PIDAQ (P<0,001).  
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3.5 Tradução, adaptação cultural e validação de 

questionários em Qualidade de Vida realizados no Programa 

de Pós-graduação em Cirurgia Plástica da Universidade 

Federal de São Paulo (UNIFESP) 

 

DINI, QUARESMA, FERREIRA (2004) fizeram a tradução 

para o português, adaptação à cultura brasileira, validação e 

publicação da versão brasileira da escala de autoestima de 

Rosenberg (Escala de Autoestima de Rosenberg/UNIFESP-EPM) 

para uso no Brasil.  

 

MAIA (2007) apresentou a tradução, adaptação e validação 

para uso no Brasil da Escala de Braden Q adaptada para uso 

pediátrico. Na fase de adaptação cultural, três grupos de dez 

enfermeiras avaliaram a Escala. Na validação da reprodutividade, 

outras duas enfermeiras aplicaram a Escala de Braden Q em 

crianças internadas na UTI em tempos diferentes, sendo que a 

primeira enfermeira avaliou em segundo momento. A autora 

concluiu que o instrumento foi traduzido e adaptado com sucesso e 

demonstrou ser reprodutível e ter validade. 

 

JORGE et al. (2008) traduziram e adaptaram para uso no 

Brasil o questionário Body Dysmorphic Disorder Examination 

(BDDE). Também administrou a Escala de Autoestima de 

Rosenberg/UNIFESP-EPM e o Body Shape Questionnaire (BSQ). 

Apesar de seis questões terem tido a necessidade de serem 

alteradas, os autores concluíram que houve sucesso na tradução e 

adaptação do questionário e que também foi demonstrado que ele é 

válido e reprodutível. 



37 
 

 
 

 

FERREIRA (2009) traduziu para a língua portuguesa, 

adaptou ao contexto cultural brasileiro e testou as propriedades de 

medida de reprodutibilidade e validade do questionário Breast 

Evaluation Questionnaire em 60 pacientes em sua dissertação de 

mestrado.  

 

FURTADO et al. (2009) realizaram tradução, adaptação 

cultural e avaliação de confiabilidade para uso no Brasil do 

Questionnaire of Quality of Life for Patients with Keloid and 

Hypertrophic Scarring (QualiFibro/Cirurgia Plástica - UNIFESP). 

No estudo também foram avaliados quais fatores influenciaram a 

qualidade da vida dos portadores de quelóide. Cento e dois 

indivíduos portadores de quelóide foram avaliados e responderam 

ao questionário QualiFibro. Os autores concluíram que o domínio 

físico avaliado pelo instrumento foi pior em pacientes com 

quelóides não visíveis (p<0,01) e em pacientes com quelóides há 

mais de 10 anos (p<0,49). Porém os autores relataram que tanto o 

domínio físico quanto o psicológico dos pacientes foram afetados 

pela presença dos quelóides. 
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4. MÉTODOS 

 

 

 

4.1 DESENHO DE PESQUISA 

 

 

 

Este trabalho caracterizou-se como primário, transversal, 

observacional, aberto e em centro único. 

 

Os autores autorizaram a utilização do questionário 

Psychosocial Impact of Dental Aesthetics Questionnaire (PIDAQ). 

No presente estudo não houve conflito de interesse (Apêndice 1). 

  

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da UNIFESP sob o número 2137/08 (Apêndice 2). 
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4.2 CASUÍSTICA 

 

 

A casuística foi constituída por indivíduos selecionados 

consecutivamente no Ambulatório de Odontologia da Universidade 

do Vale do Sapucaí e entre alunos e funcionários da Universidade 

do Vale do Sapucaí do Campus de Pouso Alegre . 

Todos os participantes do estudo foram esclarecidos pelo 

autor sobre a pesquisa. Antes de participarem, receberam a carta de 

informação (Apêndice 3) e o termo de consentimento livre e 

esclarecido (Apêndice 4), que foram devidamente lidos e 

explicados. A carta foi dada ao paciente e o termo foi assinado e 

datado pelo entrevistado e entrevistador e então uma cópia foi 

arquivada.  

Para a seleção dos indivíduos foram considerados os 

critérios de inclusão e exclusão relacionados a seguir. 

 

4.2.1 Critérios de inclusão: 

 

Indivíduos entre 18 e 30 anos de idade sem restrição quanto a 

gênero, religião, etnia ou escolaridade. 

 

4.2.2 Critérios de exclusão: 

 

Indivíduos com doenças sistêmicas não controladas (cardiopatias, 

nefropatias, doenças do colágeno, doenças reumáticas, etc.) 

relatadas. 

Indivíduos com doenças psiquiátricas relatadas. 
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4.3 PROCEDIMENTOS 

 

 

Descrição do instrumento 

O Psychosocial Impact of Dental Aesthetics Questionnaire 

(PIDAQ) (KLAGES et al., 2006) é um instrumento específico para 

avaliação de qualidade de vida relacionada à saúde bucal em 

adultos jovens. É constituído por 23 itens com senso biológico 

tanto convergente quanto divergente que avaliam 4 dimensões da 

qualidade de vida relacionada à saúde bucal: autoconfiança dental, 

impacto social, impacto psicológico e aspectos estéticos, sendo que 

cada uma delas é avaliada separadamente. Também, ao final, o 

instrumento gera um valor total e pode ser avaliado como um todo. 

Para avaliação dos resultados são dados escores para cada questão 

em uma escala do tipo Likert, valores de 0 a 4. Os valores totais 

finais ficam entre 0 e 92. O menor escore indica a melhor 

qualidade de vida, tanto para as dimensões quanto para o 

instrumento todo. 

 

Autoconfiança dental: a esta dimensão correspondem as questões 

4, 7, 12, 17, 21 e 23. O menor e o maior escores são 0 e 24. Este 

item avalia o quão significante é o impacto da estética dental no 

estado emocional e autoconfiança do indivíduo. Esta é a única 

dimensão em que os gabaritos dos escores devem ser invertidos, ou 

seja, avaliados de 4 a 0.  

Impacto social: avaliado pelas questões 2, 5, 9, 13, 14, 15, 19 e 22, 

com o menor escore de 0 e o maior escore de 32. Esta dimensão 

avalia itens que possam ser potenciais problemas nas interações 
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sociais do indivíduo, devido a percepções subjetivas da aparência 

dental. Os valores da escala do tipo Likert são dados de 0 a 4. 

Impacto psicológico: é avaliado pelas questões 3, 6, 10, 11, 16 e 

20. Tem o menor escore em 0 e o maior em 24. Analisa valores de 

inferioridade e infelicidade de indivíduos quando se comparam a 

pessoas com melhor estética dental. Novamente, os valores dos 

gabaritos da escala do tipo Likert são dados de 0 a 4. 

Aspectos estéticos: são mensurados pelas questões 1, 8 e 18. Seu 

menor escore é 0 e o maior é 12. Esta dimensão avalia aspectos de 

desaprovação da aparência dos dentes do próprio indivíduo, 

relatados como sendo os maiores fatores de motivação para 

tratamentos estéticos dentais.  Como as duas anteriores, essa 

dimensão tem os valores da escala do tipo Likert de 0 a 4. 

 

 

Questionários aplicados nos entrevistados 

Todos os indivíduos que preencheram os critérios de 

inclusão e que concordaram em participar do estudo responderam 

aos questionários Escala de Autoestima de Rosenberg/UNIFESP-

EPM (Anexo 1) e Oral Health Impact Profile 14 (OHIP14) (Anexo 

2) e tiveram seus dados sócio-demográficos colhidos (Apêndice 5). 

Os instrumentos de avaliação de Qualidade de Vida foram 

utilizados para a validação do PIDAQ. 

 

Escala de Autoestima de Rosenberg/UNIFESP-EPM 

Trata-se de um questionário específico para a avaliação da 

autoestima, composto por 10 questões. Para avaliação dos 

resultados, é atribuído um escore a cada resposta. Estes escores são 

somados e obtém-se um único escore total, o qual é avaliado. A 
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pontuação do questionário varia de 0 a 30, sendo 0 (zero) o melhor 

estado de autoestima e 30 o pior estado (DINI, QUARESMA, 

FERREIRA, 2004). 

Oral Health Impact Profile-14 – OHIP14 

Este questionário avalia como problemas com os dentes ou a boca 

podem causar problemas na vida diária dos indivíduos. Para a 

análise do OHIP14, as respostas ordinais foram graduadas como 0 

para “nunca” até 4 para “sempre”, e todas as respostas ordinais 

foram somadas para produzir um escore total do OHIP14, que 

poderia variar de 0 a 56, com maiores escores significando impacto 

mais negativo na saúde oral (DE OLIVEIRA & NADANOVSKY, 

2005). 

 

 

Tradução Inicial  

As questões da versão do PIDAQ (Anexo 3) foram 

inicialmente traduzidas para a língua portuguesa brasileira do 

original em inglês por dois tradutores. Os tradutores eram 

brasileiros e estavam cientes dos objetivos desta pesquisa. Foi 

enfatizada, principalmente, a tradução conceitual, e não a literal 

(Apêndice 6). As duas traduções foram comparadas pelos 

tradutores, por uma comissão de especialistas e pelo autor do 

estudo. E, nos casos de divergências, foram feitas as modificações 

para se obter um consenso quanto à tradução inicial, resultando a 

primeira versão em português (V1). 
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Avaliação da Tradução Inicial – retrotradução  

A primeira versão em português foi então vertida para o 

inglês por dois tradutores (Apêndice 7) que não participaram da 

etapa anterior e não tinham o conhecimento do questionário 

original. Seguiu-se para a comparação das duas versões com o 

instrumento original em inglês. As discrepâncias existentes foram 

documentadas e analisadas pela comissão de especialistas, sendo 

um dentista, dois psicólogos e dois médicos. Quando necessário, as 

sentenças em português foram reescritas até a obtenção de um 

consenso, gerando-se a segunda versão em português (V2) 

(Apêndice 8). 

 

 

Avaliação da Equivalência Cultural – adaptação  

O PIDAQ foi escrito originalmente na língua inglesa com 

questões próprias da sua cultura, portanto, procedeu-se à 

equivalência de ambas as culturas para que fosse possível avaliar 

as atividades realizadas e para sua utilização em população 

brasileira. Foi acrescentada, apenas nesta fase da pesquisa, a cada 

uma das 23 questões da segunda versão em português (V2) a 

alternativa “não aplicável” com a finalidade de identificar quais 

questões não foram compatíveis culturalmente, ou seja, aquelas 

que não sejam utilizadas com regularidade ou compreendidas por 

nossa população, por isso, culturalmente inapropriadas.  

 

 

 

 

 



45 
 

 
 

Procedimentos da Equivalência Cultural – adaptação 

O questionário foi aplicado a um grupo de 20 indivíduos 

selecionados consecutivamente no Ambulatório de Odontologia da 

Universidade do Vale do Sapucaí, em Pouso Alegre.  

O grupo de especialistas deveria avaliar as questões com 

mais de 20% de resposta “não aplicável” e as substituir por outras 

com o mesmo conceito semântico, para que a estrutura do 

questionário não fosse alterada de modo significativo, porém não 

foi necessário. Surgiu, então, a terceira versão em português (V3), 

idêntica à V2, que foi aplicada a outros 10 pacientes, sendo sua 

equivalência cultural testada novamente. Assim seria feito 

sucessivamente até que nenhum item foi considerado “não 

aplicável” por mais de 20% dos indivíduos, no entanto apenas um 

teste foi necessário. A versão do questionário surgida neste 

momento foi considerada traduzida e adaptada para a cultura 

brasileira, recebendo o nome de PIDAQ-Brasil/UNIFESP. 

 

 

Descrição da casuística da Equivalência Cultural – adaptação 

  A primeira fase da adaptação, pré-teste 1, foi realizada com 

a entrevista de 20 indivíduos provenientes de 7 cidades diferentes 

do Sul de Minas Gerais.  

  A idade destes indivíduos variou entre 19 e 28 anos, com 

média de 21,75 anos. Do total de indivíduos, 5 eram homens e 15 

eram mulheres. 

  O número médio de pessoas vivendo com o entrevistado foi 

de 2,67, sendo o número mínimo 1 e o máximo 5. 
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  Todos os entrevistados já haviam feito algum procedimento 

estético dentário. 

 

Tabela 1 – ESCOLARIDADE DOS ENTREVISTADOS NA PRIMEIRA 

FASE DA ADAPTAÇÃO 

 Fundamental  Médio  Superior 

 Inc Com  Incompleto Completo  Incompleto Completo 

n - -  1 1  17 1 

% - -  5% 5%  85% 5% 

 

 

  A segunda fase da adaptação, pré-teste 2, foi realizada com a 

entrevista de outros 10 indivíduos provenientes de 3 cidades do Sul 

de Minas Gerais.  

  A idade destes indivíduos variou entre 19 e 28 anos, com 

média de 21,2 anos. Do total de indivíduos, apenas 1 era homem e 

os outros 9 eram mulheres. 

  O número médio de pessoas vivendo com o entrevistado foi 

de 3,2, sendo o número mínimo 0, pois o entrevistado morava 

sozinho, e o máximo 6. 

  Seis dos entrevistados já haviam feito algum procedimento 

estético dentário. 
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Tabela 2 – ESCOLARIDADE DOS ENTREVISTADOS NA SEGUNDA 

FASE DA ADAPTAÇÃO 

 Fundamental  Médio  Superior 

 Inc Com  Incompleto Completo  Incompleto Completo 

n - -  0 8  2 0 

% - -  - 80%  20% - 

 

 

 

Reprodutibilidade 

A reprodutibilidade da versão do PIDAQ-Brasil/UNIFESP 

em sua versão final foi avaliada por meio de 3 entrevistas. Vinte 

indivíduos foram submetidos ao questionário por 2 entrevistadores. 

No mesmo dia, cada indivíduo foi entrevistado pelos 2 

entrevistadores no mesmo período do dia. Após esta entrevista 

inicial, num intervalo máximo de 15 dias e sem que nenhuma 

intervenção fosse realizada, uma terceira entrevista foi conduzida 

em 15 dos indivíduos já entrevistados por um dos observadores, no 

caso, o autor. 

  Para avaliar a reprodutibilidade do questionário, foram 

calculados os coeficientes de correlação intraclasse e os 

coeficientes de correlação linear de Pearson, tanto intra-observador 

quanto inter-observador (SHROUT & FLEISS, 1979). 
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Descrição da casuística da Reprodutibilidade 

Os entrevistados foram avaliados três vezes durante a 

avaliação de reprodutibilidade do instrumento. Vinte indivíduos 

participaram desta fase.  

A idade dos entrevistados variou entre 18 e 29 anos.  

  Quinze dos entrevistados eram solteiros, quatro casados e 

um viúvo. 

  Onze dos entrevistados já haviam feito algum procedimento 

estético dentário. Todos relataram preocupação com a aparência 

dos dentes. 

 

Tabela 3 – ESCOLARIDADE DOS ENTREVISTADOS NA AVALIAÇÃO 

DA REPRODUTIBILIDADE 

 Fundamental  Médio  Superior 

 Inc Com  Incompleto Completo  Incompleto Completo 

n - -  1 7  11 1 

% - -  5% 35%  55% 5% 

 

 

Avaliação das propriedades psicométricas  

Após a fase de tradução e adaptação do questionário para 

uso no Brasil, foram avaliadas as propriedades psicométricas da 

versão final. 
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Confiabilidade 

É o grau de coerência ou precisão com que um instrumento 

mede o que se propõe. Representa a reprodutibilidade e a 

fidedignidade de seus resultados em diferentes momentos de sua 

aplicação. 

Para avaliar a confiabilidade, utilizou-se a medida de 

repetibilidade. Dezesseis indivíduos que não apresentaram 

dificuldade de compreensão ou qualquer outro déficit cognitivo 

foram selecionados para o pré-teste. Os indivíduos foram 

esclarecidos da finalidade da atividade e responderam a esta versão 

duas vezes, em um intervalo de uma semana, visando avaliar o 

entendimento, a estabilidade e a constância das respostas 

fornecidas pelos entrevistados perante repetibilidade do 

questionário.  

Para avaliar a consistência interna, que reflete a dimensão 

com que os itens do questionário medem o mesmo fenômeno, foi 

utilizada a análise estatística por meio do coeficiente de correlação 

intraclasse. 

 

 

Validade 

Refere-se à habilidade do instrumento em medir aquilo a que 

se propõe. Pode ser de face, quando um instrumento aparenta testar 

o que foi proposto; de conteúdo, indicando que os itens que 

constituem o instrumento representam adequadamente a amostra 

de um conteúdo que define as variáveis que serão avaliadas; de 

critério, a qual indica que o instrumento pode ser usado como 

medida substitutiva para um “padrão ouro” já existente; de 

constructo, estabelecendo a capacidade de o instrumento mensurar 
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um constructo absoluto e o grau com que este instrumento reflete 

os componentes teóricos do constructo. 

A validade de face e de conteúdo foram analisadas, já que 

no Brasil não existe um questionário considerado “padrão ouro” 

avaliando a estética dento-facial de indivíduos, inviabilizando a 

validação de critério.  

O coeficiente de correlação linear de Pearson e o coeficiente 

alfa de Cronbach foram calculados para verificar a relação entre 

variáveis contínuas e valores percentuais relativos aos resultados 

dos questionários analisados. 

 

 

Descrição da casuística da Validação 

Os entrevistados foram avaliados duas vezes durante a 

avaliação das propriedades psicométricas do instrumento. 

Dezesseis indivíduos participaram desta fase.  

A idade dos entrevistados variou entre 18 e 28 anos.  

  Quinze dos entrevistados eram solteiros e um era casado. 

  Onze dos entrevistados já haviam feito algum procedimento 

estético dentário. E novamente todos relataram preocupação com a 

aparência dos dentes. 
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Tabela 4 – ESCOLARIDADE DOS ENTREVISTADOS NA VALIDAÇÃO 

 Fundamental  Médio  Superior 

 Inc Com  Incompleto Completo  Incompleto Completo 

n - -  1 7  8 - 

% - -  6,25% 43,75%  50% - 

 

Fixou-se em 0,05 ou 5% o nível de rejeição da hipótese de 

nulidade, assinalando-se com um asterisco (*) os valores 

significantes. 
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RESULTADOS 
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5. RESULTADOS 
 

Dados gerais 

 

Deu-se início ao presente estudo após autorização dada 

pelos autores do questionário original (Apêndice 1). 

A coleta dos dados de indivíduos foi iniciada após 

aprovação do projeto de pesquisa pela Comissão de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo / Hospital São 

Paulo, apresentado no Apêndice 2.  

Para as fases de tradução e retrotradução, foram utilizados 

os serviços de quatro tradutores independentes, brasileiros, sendo 

três deles tradutores profissionais e um deles tradutor não-

profissional, porém com fluência no idioma inglês. O quarto 

tradutor, não profissional, é residente legal nos Estudos Unidos da 

América há nove anos.  

As traduções e retrotraduções foram realizadas entre julho e 

outubro de 2009 e são apresentadas nos Apêndices 6 e 7. 

Das discussões entre o grupo de especialistas, surgiu a 

segunda versão (V2) do questionário em português, apresentada no 

Apêndice 5. Nessas discussões, foi alterada a palavra 

“orgulhoso/a” pela palavra “feliz” na questão 12, pois se 

assemelhava mais ao original em inglês “pleased”, feliz, e não 

“proud”, orgulhoso. 

Eu fico feliz quando eu vejo meus dentes no espelho. 

I am pleased when I see my teeth in the mirror. 

Adaptação 
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  Na primeira fase da adaptação cultural do questionário, um 

grupo de 20 indivíduos selecionados consecutivamente no 

Ambulatório de Odontologia da Universidade do Vale do Sapucaí, 

em Pouso Alegre foi entrevistado pelo autor. As entrevistas 

aconteceram em novembro de 2009. 

  Nesta fase apenas um indivíduo teve dificuldade de 

entendimento de uma das questões do PIDAQ, correspondendo a 

5% dos indivíduos. A questão assinalada como de difícil 

compreensão foi a questão número seis, “Eu me sinto um pouco 

aflito/a quando vejo os dentes de outras pessoas”.  

  Para que houvesse revisão da questão, seriam necessários 

20% dos entrevistados com dificuldade na dada questão. Como o 

número mínimo de entrevistados com dificuldades de 

entendimento não foi atingido, não foi realizada nenhuma revisão 

semântica da pergunta número 6. 

  Passou-se então para a segunda fase de testes para 

adaptação.  

  Na segunda fase de testes, um novo grupo de 10 indivíduos 

foi entrevistado. Nenhum dos indivíduos relatou qualquer 

dificuldade para responder ao questionário. 
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Tabela 5 – RESULTADOS DAS ENTREVISTAS NA FASE I E II APRESENTADOS 

EM NÚMEROS E PORCENTAGENS DE ENTREVISTADOS COM DIFICULDADES DE 

ENTENDIMENTOS DAS QUESTÕES E QUAL O MOTIVO DO NÃO ENTENDIMENTO. 

 Fase I 
Entrevistados 

com 
dificuldades  

(# / %) 

 
Motivo  

Fase II 
Entrevistados 

com 
dificuldades  

(# / %) 

 
Motivo 

1. Eu não gosto de ver meus dentes no 
espelho. 

0 / 0% 
 

- 0 / 0% - 

2. Eu seguro meu sorriso para não 
mostrar muito meus dentes. 

0 / 0% - 0 / 0% - 

3. Eu tenho inveja dos dentes bonitos 
de outras pessoas. 

0 / 0% -  0 / 0% - 

4. Eu tenho orgulho dos meus dentes. 0 / 0% - 0 / 0% - 

5. Se eu não conheço bem uma pessoa 
eu me preocupo sobre o que ela 
pode estar pensando dos meus 
dentes. 

0 / 0% - 0 / 0% - 

6. Eu me sinto um pouco aflito(a) 
quando vejo os dentes de outras 
pessoas.      

1 / 5% Dificuldade no 
entendimento 
da situação 

0 / 0% - 

7. Eu gosto de mostrar meus dentes 
quando eu sorrio. 

0 / 0% - 0 / 0% - 

8. Eu não gosto de ver meus dentes 
em fotografias.      

0 / 0% - 0 / 0% - 

9. Eu tenho medo de que as pessoas 
possam caçoar dos meus dentes. 

0 / 0% - 0 / 0% - 

10. Às vezes eu fico infeliz com a 
aparência dos meus dentes. 

0 / 0% - 0 / 0% - 

11. Eu acho que a maioria das pessoas 
que conheço tem dentes melhores 
que os meus. 

0 / 0% - 0 / 0% - 

12. Eu fico feliz quando eu vejo meus 
dentes no espelho. 

0 / 0% - 0 / 0% - 

13. Às vezes eu acho que as pessoas 
estão olhando para os meus dentes. 

0 / 0% - 0 / 0% - 
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14. Eu fico um pouco inibido(a) em 
encontros sociais por causa dos 
meus dentes. 

0 / 0% - 0 / 0% - 

15. Às vezes me pego colocando 
minha mão em frente a minha boca 
para esconder meus dentes. 

0 / 0% - 0 / 0% - 

16. Eu me sinto mal quando penso 
sobre como meus dentes se 
parecem. 

0 / 0% - 0 / 0% - 

17. Meus dentes são atrativos para os 
outros. 

0 / 0% - 0 / 0% - 

18. Eu não gosto de ver meus dentes 
quando vejo um filme em que 
apareço. 

0 / 0% - 0 / 0% - 

19. Comentários sobre meus dentes 
me irritam, mesmo quando são de 
brincadeira. 

0 / 0% - 0 / 0% - 

20. Eu gostaria que meu dentes 
fossem mais bonitos. 

0 / 0% - 0 / 0% - 

21. Eu estou satisfeito(a) com a 
aparência dos meus dentes. 

0 / 0% - 0 / 0% - 

22. Eu, às vezes, me preocupo com o 
que as pessoas do sexo oposto 
pensam sobre meus dentes. 

0 / 0% - 0 / 0% - 

23. Eu acho que meus dentes são 
muito bem posicionados. 

0 / 0% - 0 / 0% - 

 

Diante dos resultados obtidos, deu-se o questionário PIDAQ 

como traduzido para o português brasileiro e adaptado para uso no 

Brasil. O questionário recebeu o nome de PIDAQ-Brasil/UNIFESP 

e é apresentado a seguir. 
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Figura 1 – QUESTIONÁRIO DE IMPACTO PSICOSSOCIAL DE ESTÉTICA 

DENTAL – PIDAQ-BRASIL/UNIFESP 

 
As próximas considerações descrevem como as pessoas podem se 
sentir sobre a aparência de seus dentes. Por favor, leia cada frase 
com cuidado e assinale sua escolha no lugar apropriado. Responda 
espontaneamente, sem ficar pensando muito. 
 

 Concordo 

 
De 

maneira 
nenhuma 

 
Um 

pouco 

Mais 
ou 

menos 

 
Bastante  

 

 
Muito 

1. Eu não gosto de ver meus dentes no 
espelho. 

1 2 3 4 5 

2. Eu seguro meu sorriso para não mostrar 
muito meus dentes. 

1 2 3 4 5 

3. Eu tenho inveja dos dentes bonitos de 
outras pessoas. 

1 2 3 4 5 

4. Eu tenho orgulho dos meus dentes. 1 2 3 4 5 

5. Se eu não conheço bem uma pessoa eu me 
preocupo sobre o que ela pode estar 
pensando dos meus dentes. 

1 2 3 4 5 

6. Eu me sinto um pouco aflito(a) quando 
vejo os dentes de outras pessoas.      

1 2 3 4 5 

7. Eu gosto de mostrar meus dentes quando 
eu sorrio. 

1 2 3 4 5 

8. Eu não gosto de ver meus dentes em 
fotografias.      

1 2 3 4 5 

9. Eu tenho medo de que as pessoas possam 
caçoar dos meus dentes. 

1 2 3 4 5 

10. Às vezes eu fico infeliz com a aparência 
dos meus dentes. 

1 2 3 4 5 

11. Eu acho que a maioria das pessoas que 
conheço tem dentes melhores que os meus. 

1 2 3 4 5 
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12. Eu fico feliz quando eu vejo meus dentes 
no espelho. 

1 2 3 4 5 

13. Às vezes eu acho que as pessoas estão 
olhando para os meus dentes. 

1 2 3 4 5 

14. Eu fico um pouco inibido(a) em 
encontros sociais por causa dos meus 
dentes. 

1 2 3 4 5 

15. Às vezes me pego colocando minha mão 
em frente a minha boca para esconder 
meus dentes. 

1 2 3 4 5 

16. Eu me sinto mal quando penso sobre 
como meus dentes se parecem. 

1 2 3 4 5 

17. Meus dentes são atrativos para os outros. 1 2 3 4 5 

18. Eu não gosto de ver meus dentes quando 
vejo um filme em que apareço. 

1 2 3 4 5 

19. Comentários sobre meus dentes me 
irritam, mesmo quando são de brincadeira. 

1 2 3 4 5 

20. Eu gostaria que meu dentes fossem mais 
bonitos. 

1 2 3 4 5 

21. Eu estou satisfeito(a) com a aparência dos 
meus dentes. 

1 2 3 4 5 

22. Eu, às vezes, me preocupo com o que as 
pessoas do sexo oposto pensam sobre meus 
dentes. 

1 2 3 4 5 

23. Eu acho que meus dentes são muito bem 
posicionados. 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

Muito obrigado!  
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Figura 2 – QUESTIONÁRIO DE IMPACTO PSICOSSOCIAL DE ESTÉTICA 

DENTAL – PIDAQ-BRASIL/UNIFESP COM OS VALORES DO GABARITO EM 

ESCALA TIPO LIKERT MOSTRADOS ENTRE PARÊNTESES E INDICAÇÃO DAS 

DIMENSÕES AVALIADAS COM CORES DIFERENTES. DADOS PARA CÁCULO DO 

ESCORE. 

 
 
As próximas considerações descrevem como as pessoas podem se 
sentir sobre a aparência de seus dentes. Por favor, leia cada frase 
com cuidado e assinale sua escolha no lugar apropriado. Responda 
espontaneamente, sem ficar pensando muito. 
 

 Concordo 

 
De 

maneira 
nenhuma 

 
Um 

pouco 

Mais 
ou 

menos 

 
Bastante  

 

 
Muito 

1. Eu não gosto de ver meus dentes no 
espelho. 

1 
(0) 

2 
(1) 

3 
(2) 

4 
(3) 

5 
(4) 

2. Eu seguro meu sorriso para não mostrar 
muito meus dentes. 

1 
(0) 

2 
(1) 

3 
(2) 

4 
(3) 

5 
(4) 

3. Eu tenho inveja dos dentes bonitos de 
outras pessoas. 

1 
(0) 

2 
(1) 

3 
(2) 

4 
(3) 

5 
(4) 

4. Eu tenho orgulho dos meus dentes. 1 
(4) 

2 
(3) 

3 
(2) 

4 
(1) 

5 
(0) 

5. Se eu não conheço bem uma pessoa eu me 
preocupo sobre o que ela pode estar 
pensando dos meus dentes. 

1 
(0) 

2 
(1) 

3 
(2) 

4 
(3) 

5 
(4) 

6. Eu me sinto um pouco aflito(a) quando 
vejo os dentes de outras pessoas.      

1 
(0) 

2 
(1) 

3 
(2) 

4 
(3) 

5 
(4) 

7. Eu gosto de mostrar meus dentes quando 
eu sorrio. 

1 
(4) 

2 
(3) 

3 
(2) 

4 
(1) 

5 
(0) 

8. Eu não gosto de ver meus dentes em 
fotografias.      

1 
(0) 

2 
(1) 

3 
(2) 

4 
(3) 

5 
(4) 

9. Eu tenho medo de que as pessoas possam 
caçoar dos meus dentes. 

1 
(0) 

2 
(1) 

3 
(2) 

4 
(3) 

5 
(4) 

10. Às vezes eu fico infeliz com a aparência 
1 

(0) 
2 

(1) 
3 

(2) 
4 

(3) 
5 

(4) 
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dos meus dentes. 

11. Eu acho que a maioria das pessoas que 
conheço tem dentes melhores que os meus. 

1 
(0) 

2 
(1) 

3 
(2) 

4 
(3) 

5 
(4) 

12. Eu fico feliz quando eu vejo meus dentes 
no espelho. 

1 
(4) 

2 
(3) 

3 
(2) 

4 
(1) 

5 
(0) 

13. Às vezes eu acho que as pessoas estão 
olhando para os meus dentes. 

1 
(0) 

2 
(1) 

3 
(2) 

4 
(3) 

5 
(4) 

14. Eu fico um pouco inibido(a) em 
encontros sociais por causa dos meus 
dentes. 

1 
(0) 

2 
(1) 

3 
(2) 

4 
(3) 

5 
(4) 

15. Às vezes me pego colocando minha mão 
em frente a minha boca para esconder 
meus dentes. 

1 
(0) 

2 
(1) 

3 
(2) 

4 
(3) 

5 
(4) 

16. Eu me sinto mal quando penso sobre 
como meus dentes se parecem. 

1 
(0) 

2 
(1) 

3 
(2) 

4 
(3) 

5 
(4) 

17. Meus dentes são atrativos para os outros. 1 
(4) 

2 
(3) 

3 
(2) 

4 
(1) 

5 
(0) 

18. Eu não gosto de ver meus dentes quando 
vejo um filme em que apareço. 

1 
(0) 

2 
(1) 

3 
(2) 

4 
(3) 

5 
(4) 

19. Comentários sobre meus dentes me 
irritam, mesmo quando são de brincadeira. 

1 
(0) 

2 
(1) 

3 
(2) 

4 
(3) 

5 
(4) 

20. Eu gostaria que meu dentes fossem mais 
bonitos. 

1 
(0) 

2 
(1) 

3 
(2) 

4 
(3) 

5 
(4) 

21. Eu estou satisfeito(a) com a aparência dos 
meus dentes. 

1 
(4) 

2 
(3) 

3 
(2) 

4 
(1) 

5 
(0) 

22. Eu, às vezes, me preocupo com o que as 
pessoas do sexo oposto pensam sobre meus 
dentes. 

1 
(0) 

2 
(1) 

3 
(2) 

4 
(3) 

5 
(4) 

23. Eu acho que meus dentes são muito bem 
posicionados. 

1 
(4) 

2 
(3) 

3 
(2) 

4 
(1) 

5 
(0) 

Autoconfiança dental   ; Impacto social   ; Impacto psicológico   ; Aspectos estéticos   

. Muito obrigado!  
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Reprodutibilidade 

 

  A reprodutibilidade foi avaliada em três entrevistas com os 

mesmos indivíduos (Tabelas 6 e 7). 

  A primeira entrevista foi feita pelo entrevistador 1. A 

segunda entrevista foi realizada pelo entrevistador 2. Os mesmos 

20 indivíduos foram avaliados no mesmo dia e período do dia, 

aproximadamente 1 hora e 30 minutos depois da primeira 

entrevista. 

  A terceira entrevista foi feita novamente pelo entrevistador 

1. As entrevistas ocorreram entre 07 e 14 dias após a primeira e 

segunda avaliação e sem que nenhum indivíduo passasse por 

qualquer procedimento médico odontológico que pudesse afetar o 

resultado da pesquisa. Nesta última entrevista, 5 dos 20 indivíduos 

não retornaram, portanto, fazendo um total de 15 pessoas 

avaliadas. 
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Tabela 6 – RESULTADOS DA PRIMEIRA, SEGUNDA E TERCEIRA 

ENTREVISTAS APRESENTANDO OS VALORES NUMÉRICOS E PORCENTAGENS 

CORRESPONDENTES AOS RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO PIDAQ. 
ENTREVISTAS 01 E 02 REPRESENTAM RESULTADOS INTER-OBSERVADOR E 

ENTREVISTAS 01 E 03 REPRESENTAM AVALIAÇÃO INTRA-OBSERVADOR 

Indivíduo ENTREVISTA 
01 

ENTREVISTA 
02 

ENTREVISTA 
03 

1 8 8,69% 8 8,69% 8 8,69% 
2 18 19,56% 25 27,17% 19 20,65% 
3 46 50% 42 45,65% 42 45,65% 
4 30 32,6% 31 33,69% 30 32,6% 
5 12 13,04% 10 10,89% 11 11,95% 
6 59 64,13% 57 61,95% 60 65,21% 
7 21 22,82% 28 30,43% 23 25% 
8 31 33,69% 30 32,6% 27 29,34% 
9 4 4,34% 1 1,08% 2 2,17% 

10 11 11,95% 17 18,47% 15 16,30% 
11 30 32,6% 23 25% 28 30,43% 
12 13 14,13% 7 7,6% 7 7,6% 
13 22 23,91% 22 23,91% 24 26,08% 
14 5 5,43% 6 6,52% 2 2,17% 
15 12 13,04% 9 9,78% 6 6,52% 
16 9 9,78% 2 2,17% - - 
17 6 6,52% 5 5,43% - - 
18 39 42,39% 48 52,17% - - 
19 37 40,21% 22 23,91% - - 
20 8 8,69% 8 8,69% - - 
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Tabela 7 – RESULTADOS DA PRIMEIRA, SEGUNDA E TERCEIRA 

ENTREVISTAS COM VALORES NUMÉRICOS DOS RESULTADOS DO 

QUESTIONÁRIO PIDAQ SEGUNDO SUAS DIMENSÕES. 

Indivíduo Entrevista 1 Entrevista 2 Entrevista 3 
 A B C D A B C D A B C D 

1 4 1 3 0 4 1 3 0 4 1 3 0 
2 7 5 0 0 13 5 4 3 10 4 3 2 
3 18 11 6 11 17 14 4 7 19 11 4 8 
4 21 2 4 3 21 2 4 4 21 2 4 3 
5 10 0 2 0 9 0 1 0 11 0 0 0 
6 23 13 18 5 20 11 17 9 21 12 18 9 
7 7 5 5 4 15 3 5 5 15 1 4 3 
8 14 6 6 5 15 0 9 6 14 2 6 5 
9  4 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 
10 8 0 3 0 13 2 2 0 13 0 2 0 
11 14 6 8 2 13 6 2 2 14 8 5 1 
12 5 5 3 0 2 2 3 0 2 3 2 0 
13 13 1 3 5 19 1 2 0 19 1 3 1 
14 3 0 2 0 3 0 2 1 2 0 0 0 
15 8 0 4 0 3 0 6 0 2 0 4 0 
16 4 2 3 0 2 0 0 0 - - - - 
17 2 0 0 4 5 0 0 0 - - - - 
18 17 11 9 2 14 18 10 6 - - - - 
19 17 5 11 4 16 1 4 1 - - - - 
20 2 6 0 0 2 6 0 0 - - - - 

Autoconfiança dental (A), Impacto social (B), Impacto psicológico (C) e Aspectos estéticos 

(D). 

 

Para comparação, foram feitas análises de cada uma das 

dimensões do PIDAQ e então do questionário como um todo 

(Tabelas 8 e 9). 

 

Escala de Auto Confiança Dental  

 

Através do resultado do coeficiente de correlação linear de 

Pearson, pode-se observar que houve forte correlação entre as 

pontuações dadas pelos 2 observadores (r=0,864). O resultado da 

avaliação da homogeneidade por meio do coeficiente de correlação 

intraclasse apontou haver forte homogeneidade entre a pontuação 

dada pelos 2 avaliadores (ICC= 0,863). 
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A avaliação feita pelo entrevistador 01 em 2 momentos foi 

também testada com o coeficiente de correlação linear de Pearson 

e pode-se observar que houve forte correlação linear entre as 

pontuações dadas (r=0,866). O resultado da avaliação da 

homogeneidade através do coeficiente de correlação intraclasse 

apontou que houve forte homogeneidade entre a pontuação dada 

pelas 2 avaliações (ICC=0,856). 

Todos os resultados confirmaram forte concordância e 

semelhança nos resultados entre os 2 entrevistadores e entre os 2 

momentos. 

 

Escala de Impacto social  

 

Através do resultado do coeficiente de correlação linear de 

Pearson, pode-se observar que houve forte correlação linear entre 

as pontuações dadas pelos 2 entrevistadores (r=0,861). O resultado 

da avaliação da homogeneidade através do coeficiente de 

correlação intraclasse apontou que houve forte homogeneidade 

entre a pontuação dada pelos 2 entrevistadores (ICC=0,838). 

Com os resultados do coeficiente de correlação linear de 

Pearson feito entre as entrevistas do entrevistador 01 em 2 

momentos, pode-se observar que houve fortíssima correlação 

linear entre as pontuações dadas nas 2 avaliações (r=0,925). O 

resultado da avaliação da homogeneidade através do coeficiente de 

correlação intraclasse apontou, também, forte homogeneidade 

entre a pontuação dada nos 2 momentos (ICC=0,925). 

Os resultados analisados confirmaram forte concordância e 

semelhança nos resultados entre os 2 entrevistadores e os 2 

momentos. 
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Escala de impacto psicológico  

 

Com os resultados do coeficiente de correlação linear de 

Pearson, pode-se observar que houve forte correlação linear entre 

as pontuações dadas pelos 2 observadores (r=0,844). O resultado 

da avaliação da homogeneidade através do coeficiente de 

correlação intraclasse aponta que houve forte homogeneidade entre 

a pontuação dada pelos 2 avaliadores (ICC= 0,843). 

Todos os resultados confirmaram forte concordância e 

semelhança nos resultados entre os 2 observadores. 

Com o coeficiente de correlação linear de Pearson, pode-se 

observar que houve fortíssima correlação linear entre as 

pontuações (r=0,966). O resultado da avaliação da homogeneidade 

através do coeficiente de correlação intraclasse apontou, também, 

fortíssima homogeneidade entre a pontuação dada pelos 2 

momentos (ICC=0,966). 

 

Escala de Aspectos estéticos 

 

Por meio dos resultados da análise do coeficiente de 

correlação linear de Pearson, pode-se observar que existiu uma 

moderada correlação linear entre as pontuações dadas pelos 2 

observadores (r=0,680). O resultado da avaliação da 

homogeneidade através do coeficiente de correlação intraclasse 

também apontou moderada homogeneidade entre a pontuação dada 

pelos 2 avaliadores (ICC=0,680). 

Os resultados apontaram moderada concordância entre os 2 

observadores. 
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A análise dos resultados das entrevistas do entrevistador 01 

por meio do coeficiente de correlação linear de Pearson 

demonstrou que houve forte correlação linear entre as pontuações 

dadas nos 2 momentos (r=0,843). O resultado da avaliação da 

homogeneidade através do coeficiente de correlação intraclasse 

apontou que houve forte homogeneidade entre a pontuação dada 

pelas 2 avaliações (ICC=0,842). 

Os resultados confirmaram forte concordância e semelhança 

nos resultados entre os 2 momentos. 

 

Questionário PIDAQ avaliado como um todo 

 

Os resultado da análise do coeficiente de correlação linear 

de Pearson demonstrou que houve forte correlação linear entre as 

pontuações dadas pelos 2 observadores (r=0,936*). O resultado da 

avaliação da homogeneidade através do coeficiente de correlação 

intraclasse também indicou fortíssima homogeneidade entre a 

pontuação dada pelos 2 avaliadores (ICC=0,935*). 

Na análise das 2 entrevistas do entrevistador 01 utilizando o 

coeficiente de correlação linear de Pearson, pode-se observar que 

houve fortíssima correlação linear entre as pontuações dadas nas 

duas avaliações (r=0,982*). O resultado da avaliação da 

homogeneidade através do coeficiente de correlação intraclasse 

indicou fortíssima homogeneidade entre a pontuação dada pelos 2 

momentos (ICC=0,982*). 
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Tabela 8 – VALORES DOS TESTES CORRELAÇÃO LINEAR DE PEARSON E 

CORRELAÇÃO INTRACLASSE DO QUESTIONÁRIO PIDAQ SEGUNDO SUAS 

DIMENSÕES: AUTOCONFIANÇA DENTAL, IMPACTO SOCIAL, IMPACTO 

PSICOLÓGICO E ASPECTOS ESTÉTICOS E VALOR TOTAL PARA ANÁLISE ENTRE 

ENTREVISTADORES (ENTREVISTADOR 01 E 02). 

DIMENSÕES Correlação 
Pearson 

(r) 

Correlação 
Intraclasse 

(R) 
Autoconfiança 
dental 

0,864* 0,863* 

   
Impacto social 0,861* 0,838* 
   
Impacto 
psicológico 

0,844* 0,843* 

   
Aspectos 
estéticos 

0,680 0,680 

   
PIDAQ 0,936* 0,935* 

Dados estatisticamente significantes e valores com correlação e homogeneidade forte e 
fortíssima são indicados por * 

 

 

 

Tabela 9 – VALORES DOS TESTES CORRELAÇÃO LINEAR DE PEARSON E 

CORRELAÇÃO INTRACLASSE DO QUESTIONÁRIO PIDAQ SEGUNDO SUAS 

DIMENSÕES: AUTOCONFIANÇA DENTAL, IMPACTO SOCIAL, IMPACTO 

PSICOLÓGICO E ASPECTOS ESTÉTICOS E VALOR TOTAL PARA ANÁLISE INTRA 

ENTREVISTADOR (ENTREVISTADOR 01). 

DIMENSÕES Correlação 
Pearson 

(r) 

Correlação 
Intraclasse 

(R) 
Autoconfiança 
dental 

0,866* 0,856* 

   
Impacto social 0,925* 0,925* 
   
Impacto 
psicológico 

0,966* 0,966* 

   
Aspectos 
estéticos 

0,843* 0,842* 

   
PIDAQ 0,982* 0,982* 

Dados estatisticamente significantes e valores com correlação e homogeneidade forte e 
fortíssima são indicados por * 
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Propriedades psicométricas  

 

  A avaliação das propriedades psicométricas foi realizada em 

duas entrevistas com 16 indivíduos. Foram avaliadas a 

confiabilidade e a validade de conteúdo. 

  A confiabilidade foi avaliada por meio de 2 entrevistas feitas 

pelo mesmo observador, nos mesmos indivíduos, com um intervalo 

entre 7 e 14 dias entre a primeira e a segunda entrevista. Foi feita a 

análise estatística por meio do coeficiente de correlação 

intraclasse. Assim como para avaliação da reprodutibilidade, foram 

feitas análises de cada uma das dimensões do PIDAQ e então do 

questionário como um todo. 

A validade foi analisada com as mesmas entrevistas, porém 

foi calculado o coeficiente de correlação linear de Pearson para 

verificar a relação entre variáveis contínuas e valores percentuais 

dos questionários foram analisados. O coeficiente alfa de Cronbach 

foi calculado para avaliar as relações entre os questionários 

utilizados e a consistência interna do PIDAQ (Tabelas 10 e 11). 

 

 

Escala de autoconfiança dental 

 

Através do resultado do coeficiente de correlação linear de 

Pearson, pode-se observar que houve uma forte correlação linear 

entre as pontuações dadas nas duas avaliações (r=0,769*). O 

resultado da avaliação da homogeneidade através do coeficiente de 

correlação intraclasse também aponta forte homogeneidade entre 
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as duas pontuações (ICC=0,765*). O alfa de Cronbach foi de 

α=0,866*. 

Os resultados apontam forte concordância entre as duas 

avaliações, isto é, confiabilidade e validade. 

 

 

Escala de impacto social 

 

Através do coeficiente de correlação linear de Pearson, 

pode-se observar que existiu fortíssima correlação linear entre as 

pontuações (r=0,929*). O resultado da avaliação da 

homogeneidade através do coeficiente de correlação intraclasse 

apontou fortíssima homogeneidade entre a pontuação dada pelas 2 

entrevistas (ICC=0,919*). O alfa de Cronbach foi de α=0,954*. 

 

 

Escala de impacto psicológico 

 

Com os resultados do coeficiente de correlação linear de 

Pearson, pode-se observar que houve forte correlação linear entre 

as pontuações dadas nas duas avaliações (r=0,850*). O resultado 

da avaliação da homogeneidade com o coeficiente de correlação 

intraclasse indicou também forte homogeneidade entre a pontuação 

dada pelos 2 momentos (ICC=0,850*). 

Os resultados confirmaram alta concordância e semelhança 

nos resultados das 2 avaliações, isto é, confiabilidade e validade. O 

alfa de Cronbach foi de α=0,946*. 
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Escala de impactos estéticos 

 

Com o resultado do coeficiente de correlação linear de 

Pearson, pode-se observar forte correlação linear entre as 

pontuações dadas nas 2 avaliações (r=0,744*). O resultado da 

avaliação da homogeneidade através do coeficiente de correlação 

intraclasse também apontou forte homogeneidade entre as 2 

pontuações (ICC=0,744*). O alfa de Cronbach foi de α=0,858*. 

Os resultados apontaram forte concordância entre as 2 

avaliações. 

 

 

Escala total 

 

Com os resultados do coeficiente de correlação linear de 

Pearson, pode-se observar que existiu fortíssima correlação linear 

entre as pontuações dadas nas 2 avaliações (r=0,949*). O resultado 

da avaliação da homogeneidade com o coeficiente de correlação 

intraclasse indicou fortíssima homogeneidade entre a pontuação 

dada pelos 2 momentos (ICC=0,946*). O alfa de Cronbach foi de 

α=0,972*. 

Os resultados confirmaram altíssima concordância e 

semelhança nos resultados das 2 avaliações. 
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Tabela 10 – VALORES DOS TESTES COEFICIENTE DE CORRELAÇÃO LINEAR 

DE PEARSON E CORRELAÇÃO INTRACLASSE DO QUESTIONÁRIO PIDAQ 

SEGUNDO SUAS DIMENSÕES E VALOR TOTAL PARA ANÁLISE DE 

CONFIABILIDADE E VALIDADE. 

DIMENSÕES Correlação 
Pearson 

(r) 

Correlação 
Intraclasse 

(R) 
Autoconfiança 
dental 

0,769* 0,765* 

   
Impacto social 0,929* 0,919* 
   
Impacto 
psicológico 

0,850* 0,850* 

   
Aspectos 
estéticos 

0,744* 0,744* 

   
PIDAQ 0,949* 0,946* 

Dados estatisticamente significantes e valores com correlação e homogeneidade forte e 
fortíssima são indicados por * 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Tabela 11 – VALORES DOS TESTES ALFA DE CRONBRACH DO PIDAQ NA 

PRIMEIRA E SEGUNDA ENTREVISTA PARA ANÁLISE DE VALIDADE. 

 PIDAQ 
 1ª 2ª 
   
PIDAQ 0,972* 
   

 Dados com correlação e consistência interna fortíssima indicados por *. 
 

 

 
 
 
 



72 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSSÃO 

 

 

 

 

 



73 
 

 
 

6. DISCUSSÃO 

 

A busca pela boa qualidade de vida não é nova, tendo talvez 

a mesma idade da humaninade. Porém, o esforço para sua 

avaliação e a extrapolação de seus critérios subjetivos em 

considerações explícitas é, sim, relativamente recente, com suas 

descrições iniciais tendo sido feitas nas primeiras décadas do 

século passado (PIGOU, 1932).  

Saúde é definida como um completo estado de bem-estar 

físico, mental e social e não meramente a ausência de doença ou 

enfermidade. Mais especificamente, qualidade de vida foi definida 

como a percepção do indivíduo de sua posição na vida, no contexto 

da cultura e sistema de valores nos quais ele vive e em relação aos 

seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações (OMS, 1946; 

WHOQOL Group, 1998). 

Em todas as áreas da saúde, a importância da opinião do 

paciente sobre os resultados das intervenções sofridas hoje é vista 

com prestígio e isso é consenso entre os profissionais. O objetivo, 

para a maioria dos pacientes, é obter uma vida mais efetiva, com 

maior qualidade, e preservar a capacidade funcional e o bem-estar 

(WARE & SHERBOURNE, 1992).  

A escolha de um instrumento para avaliação de qualidade de 

vida depende de várias considerações. Inicialmente, o instrumento 

deve ter credibilidade, compreensibilidade, acurácia e ser 

reprodutível. Deve também ter senso biológico tanto com 

concordâncias quanto com divergências. E, finalmente, deve ser de 

fácil aplicação e ter aceitabilidade entre os entrevistadores e 

entrevistados (BRANDÃO, FERRAZ, ZERBINI, 1997). 
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O questionário selecionado para ser traduzido, adaptado 

culturalmente e validado foi o Psichosocial Impact of Dental 

Aesthetics (PIDAQ). Os autores identificaram quatro dimensões 

dentro do instrumento, autoconfiança dental, avaliando o impacto 

da estética dental no estado emocional dos indivíduos; impacto 

social, referindo potenciais problemas sociais evidenciados pela 

percepção de uma condição dental desfavorável; impacto 

psicológico da estética dental, composta por itens relacionados ao 

sentimento de inferioridade e infelicidade do indivíduo em 

comparação a pessoas com estética dental mais favorável; e 

impactos estéticos, composto por frases avaliando a desaprovação 

de sua aparência quando confrontado com a imagem em espelhos, 

filmes e fotografias (KLAGES et al., 2006).  

Entrou-se em contato com os autores do questionário para 

que se obtivesse a autorização de seu uso, o que foi prontamente 

dada (Apêndice 6).  

Na Odontologia, métodos objetivos e confiáveis para 

avaliação da qualidade de vida dos pacientes ou simplesmente de 

suas opiniões são excassos. Vários instrumentos para avaliação da 

qualidade de vida em pacientes odontológicos foram 

desenvolvidos, mas com o principal objetivo de analisar os 

problemas de saúde bucal, como por exemplo o OHIP e o OHIP14 

(SLADE, 1997; CUNNINGHAM et al., 2002; LOCKER & 

ALLEN, 2002). 

O PIDAQ é um questionário específico para avaliação do 

impacto da estética dos dentes. Este é o primeiro instrumento 

totalmente dedicado a avaliação da estética dental a ser 

devidamente traduzido, adaptado culturalmente e validado para uso 

no Brasil e um dos poucos no mundo (KISHNER & GUYATT, 
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1985; MANDALL et al., 2000; CUNNINGHAM et al., 2002; 

DINI, McGRATH, BEDI, 2003; KLAGES et al., 2006; WONG, 

CHEUNG, MCGRATH, 2007). A estética é um conceito de 

percepção subjetiva e varia de indivíduo para indivíduo, sendo 

difícil de ser avaliada. A estética dental per si e os resultados de 

intervenções visando sua possível melhora são, portanto, também 

de difícil avaliação, especialmente se contar apenas com os 

critérios científicos profissionais e não os subjetivos individuais 

(WONG et al., 2007; MEHL et al., 2009). 

MEHL et al. (2009) discutiram sobre a importância da 

estética facial e particularmente da estética dental na cultura 

ocidental atual influenciada pela mídia escrita e televisiva. Citaram 

a importância do estudo da estética, aumento das publicações sobre 

o assunto nos últimos anos e inclusive utilizaram uma versão 

adaptada do OHIP por WONG et al. em 2007 (OHIPestética) em suas 

pesquisas. De Paula Jr. et al., também em 2009, além de terem 

concordado com MEHL et al., ainda ressaltaram que adolescentes 

e adultos jovens são fortemente ligados à aparência e a estética e 

isso tem impacto na parte psicológica, social e até mesmo 

educacional. O PIDAQ é um instrumento que avalia as dimensões 

psicológicas e sociais e foi desenvolvido para analisar indivíduos 

adultos jovens entre 18 e 30 anos de idade, sendo portanto 

compatível com as disposições dos autores citados. 

Para realizar o processo de tradução, adaptação cultural e 

validação do PIDAQ e segundo os preceitos propostos por JONES 

& KAY (1992), os quais identificaram os propósitos da aplicação 

do instrumento a ser traduzido, levou-se em consideração a 

metodologia proposta por GUILLEMIN et al. (1993). Por meio de 

revisão sistemática da literatura, tais autores criaram uma 
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normatização e um guia para adaptações de questionários de 

avaliação de saúde para idiomas e culturas diferentes.  

DINI et al. (2004)  relataram os erros verificados em uma 

versão traduzida de maneira simples e não científica da Escala de 

Autoestima de Rosenberg. DE PAULA Jr et al. (2009) utilizaram 

três instrumentos traduzidos de forma não cientifica, incluindo 

uma versão não autorizada do PIDAQ. O uso de tais versões pode 

acarretar em uma falta de compreensão do sentido correto das 

afirmativas dos instrumentos aplicados, o que poderia invalidar por 

completo qualquer trabalho científico. Além disso os autores 

avaliaram adolescentes e o PIDAQ é um questionário desenvolvido 

para avaliação de adultos jovens. 

A utilização das diretrizes propostas por GUILLEMIN et al. 

(1993) foi analisada por CASTRO et al. (2007). Foram criticados 

29 trabalhos de tradução, adaptação e validação de instrumentos de 

avaliação de qualidade de vida relacionada à saúde bucal que 

relatavam o uso das normas. Todos apresentaram desvios do 

método originalmente proposto. 

A primeira recomendação de GUILLEMIN et al. (1993) foi 

que os tradutores escolhidos fossem qualificados para tal atividade. 

Os quatro profissionais escolhidos para tal tarefa neste trabalho 

eram brasileiros,  com fluência na língua inglesa e portuguesa, 

sendo que três deles eram tradutores profissionais, e o outro, um 

profissional residente nos Estados Unidos da América com 

experiência em aplicação e análises de questionários.  

Quando os instrumentos são utilizados em países com o 

mesmo idioma, muitas vezes é necessário que seja feita uma 

tradução de termos e expressões comuns de um local para o outro. 

ALLISON et al. (1999) utilizaram os serviços de seis tradutores 
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para fazer a tradução do inglês da Austrália para o inglês e o 

francês do Canadá. McGRATH et al. (2003) valeram-se da 

existência de uma modalidade literária universal do idioma árabe 

moderno utilizado em todos os países Árabes para fazer apenas 

uma versão do instrumento OHRQoL e utilizá-la na Arábia 

Saudita, no Egito e na Síria, sem a necessidade de traduzir para os 

diferentes dialetos de cada país. Já WONG, LO, McMILLAN 

(2002) e XIN & LING (2006) fizeram as traduções do OHIP e do 

OHIP14 para o cantonês, um dialeto que é falado por 71 milhões de 

pessoas mas que é apenas um dos 10 idiomas mais falados na 

República Popular da China. 

Com relação à língua portuguesa, a falada no Brasil tem 

como marcante a maior vocalização, o uso diferenciado dos 

pronomes e gerúndio, palavras com sentidos diferentes das 

européias e influências dos indígenas, africanos e imigrantes 

europeus que aqui chegaram e contribuíram na formação do léxico 

do País (DINI et al., 2004), fazendo com que haja a necessidade da 

tradução dos instrumentos para o idioma português usado 

especificamente no Brasil. 

Assim como WONG, LO, McMILLAN (2002), o estudo 

aqui apresentado valeu-se apenas de tradutores que tinham como 

primeiro idioma o alvo, no caso o português usado no Brasil. 

TUBERT-JEANNIN et al. (2003), ALMEIDA, LOUREIRA, 

ARAÚJO (2004), TUBERT-JEANNIN et al. (2005), HÄGGLIN, 

BEGGREN, LUNDGREN (2006), SZENTPÉTERY et al. (2006) e 

HASSEL et al. (2008) utilizaram tanto tradutores com o primeiro 

idioma sendo o do questionário original  quanto tradutores com o 

primeiro idioma sendo o idioma alvo.  
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Um ponto importante relatado na normatização é a avaliação 

das traduções por uma equipe multidisciplinar de revisão. No 

presente estudo, tal comitê foi formado por um dentista, dois 

psicólogos e dois médicos. Nesta avaliação foram discutidos 

pontos específicos das traduções e foram feitas sugestões e 

mudanças nos textos finais. Uma modificação feita pela equipe foi 

a troca do adjetivo “orgulhoso/a” pelo adjetivo “feliz” na questão 

12, pois se assemelhava mais ao original em inglês “pleased”, 

feliz, e não “proud”, orgulhoso. WONG, LIU, LO (2002) e 

WONG et al. (2002) em substituição do comitê de revisão, 

realizaram três discussões em grupos focais em duas casas de 

idosos para que a versão do instrumento GOHAI pudesse ser 

produzida em linguagem coloquial.  

A versão traduzida do PIDAQ foi então submetida a um 

teste para que a adaptação cultural fosse realizada. Um grupo de 20 

indivíduos selecionados consecutivamente no Ambulatório de 

Odontologia da Universidade do Vale do Sapucaí foi entrevistado 

pelo autor. Nesta fase apenas 1 indivíduo teve dificuldade de 

entendimento de uma das questões do instrumento. A questão 

assinalada como de difícil compreensão foi a número 6, “Eu me 

sinto um pouco aflito/a quando vejo os dentes de outras pessoas”, 

tendo o entrevistado relatado não ter entendido a situação em que a 

afirmação poderia acontecer. 

GUILLEMIN et al. (1993), recomendaram a inclusão de 

sentenças curtas e palavras chaves além de evitar a voz passiva, 

pronomes ou termos gerais. Isso tornaria os instrumentos mais 

confiáveis, evitando que alguns entrevistados que não entendessem 

o sentido da frase optassem por qualquer uma das alternativas 

devido à timidez para solicitar esclarecimentos. TUBERT-



79 
 

 
 

JEANNIN et al. (2003) relataram problemas na tradução do 

GOHAI para uso na França, pois uma das questões apresentava-se 

com estrutura gramatical muito complexa. No presente estudo, 

para que houvesse revisão da questão seria necessário que 20% dos 

entrevistados apresentassem dificuldade em uma dada questão. 

Como o número mínimo de entrevistados com dificuldades de 

entendimento não foi atingido na questão seis, não foi realizada 

nenhuma revisão semântica da pergunta.  

  Passou-se então para a segunda fase de testes para 

adaptação. Um novo grupo de dez indivíduos foi entrevistado. Se 

qualquer um dos indivíduos relatasse alguma dificuldade ou dúvida 

sobre qualquer questão, esta seria reanalisada e um novo grupo de 

dez indivíduos seria avaliado. Nenhum dos entrevistados do 

primeiro grupo relatou qualquer dificuldade para responder ao 

questionário. 

DINI et al. (2004)  salientaram que indivíduos com baixa 

aptidão literária apresentam sentimento de vergonha. Esses 

pacientes mostram sérios erros de uso medicamentoso pela 

inabilidade de ler corretamente as bulas e receio em solicitar 

orientação. DE OLIVEIRA & NADANOVSKY (2005) 

observaram a necessidade de serem explícitos com certos termos, 

como por exemplo escrever ‘dor de dente’ ao invés de ‘dor na 

boca’, pois muitos entrevistados excluíam uma possível odontalgia 

ao se depararem com a segunda expressão. 

Durante esta fase do estudo, mesmo as entrevistas tendo sido 

feitas consecutivamente em um ambulatório odontológico 

universitário, apenas um indivíduo não possuía o ensino médio 

completo. Contudo, todos os entrevistados foram informados para 

que se houvesse alguma dúvida ou dificuldade no entendimento de 
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alguma palavra ou frase ou alguma sugestão para facilitação da 

compreensão das questões, mesmo que simples, essa fosse anotada 

e indicada aos pesquisadores. Nada foi apontado. Entretanto, o 

relativo alto nível de escolaridade dos participantes e a particular 

origem dos entrevistados, todos do Sul de Minas Gerais, podem 

levar a possíveis necessidades de testes de compreensão de 

indivíduos de regiões distantes dentro do país, por sua grande 

diversidade cultural. A mesma consideração foi feita por DE 

OLIVEIRA & NADANOVSKY (2005) na avaliação do OHIP14, 

mesmo tendo avaliado o instrumento com pessoas de classes 

socioeconômicas baixas e com baixos níveis de escolaridade. 

Em todo o processo de adaptação, foram entrevistados 30 

indivíduos, sendo que apenas 1 relatou dúvida de entendimento no 

questionário. CICONELLI et al. (1997) entrevistaram 20 pacientes 

para adaptar culturalmente os itens do SF-36. DE OLIVEIRA & 

NADANOVSKY (2005) fizeram a adaptação com 18 indivíduos. 

DINI, McGRATH, BEDI (2003), HÄGGLIN, BEGGREN, 

LUNDGREN (2006)  não especificaram quantos indivíduos eles 

analisaram nesta fase do estudo. EKANAYAKE & PERERA 

(2003) e SZENTPÉTERY et al. (2006) valeram-se de 20 

indivíduos. OTHMAN et al. (2006) entrevistaram 13 indivíduos. 

CASTRO et al. (2007) relataram que dos 29 estudos analisados, a 

maioria sequer citou que esta fase do processo foi realizada e dos 

que a relataram, a quantidade de indivíduos entrevistados variou 

entre 13 e 90. Portanto a adaptação feita no presente estudo se 

enquadra nos números de indivíduos normalmente entrevistados. 

Em todo o processo de adaptação cultural, não foi observado 

maiores dificuldades por parte dos entrevistados no entendimento 

semântico das perguntas, portanto não foi necessário maiores 



81 
 

 
 

ajustes e maior opção sinonímica para clarear as questões nem 

mesmo mais entrevistas devido a falta de compreensão das 

questões. 

Neste momento deu-se o instrumento PIDAQ como 

traduzido e adaptado para uso no Brasil. Partiu-se então para a fase 

de avaliação da reprodutibilidade do questionário. Por 

reprodutibilidade tem-se a definição de que uma escala deve ter 

resultados iguais ou muito semelhantes em duas ou mais 

administrações para o mesmo indivíduo, considerando que seu 

estado clínico não tenha sido alterado. Sua função é avaliar se 

medidas ou instrumentos são capazes de produzir os mesmos 

resultados ou resultados semelhantes em diferentes ocasiões ou 

obtidos por diferentes observadores, permitindo analisar a 

quantidade de erro inerente ao instrumento (FURTADO et al. 

2009). O PIDAQ-Brasil/UNIFESP demonstrou excelente 

reprodutibilidade. 

O instrumento foi avaliado por meio de 3 entrevistas. No 

mesmo dia e no mesmo período do dia, 20 indivíduos foram 

entrevistados por 2 entrevistadores, sendo um deles o autor. Após 

estas entrevistas iniciais, num intervalo que variou entre 7 dias e 14 

dias, e sem que nenhuma intervenção odontológica tivesse sido 

realizada, a terceira entrevista foi conduzida em 15 dos 20 

indivíduos já entrevistados. Esta terceira entrevista foi feita pelo 

autor. 

A reprodutibilidade do tipo intra- e inter-observador se 

propõe a avaliar o grau de concordância dos resultados obtidos 

pelo mesmo observador ou por observadores diferentes. A 

reprodutibilidade do tipo teste-reteste do instrumento é verificada 

quando o indivíduo é observado em duas ocasiões distintas. 
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Normalmente o coeficiente de correlação intraclasse é utilizado 

para analisá-las (FURTADO et al., 2009). 

  Com os resultados obtidos nas entrevistas, foram calculados 

os coeficientes de correlação intraclasses tanto intra-observador 

quanto inter-observador assim como o  coeficiente de correlação 

linear de Pearson (SHROUT & FLEISS, 1979; MAGALHÃES & 

LIMA, 2000). 

DINI et al. (2004)  relataram que a reprodutibilidade entre o 

mesmo observador (intra-observador) em tempos diferentes é 

importante para questionários autoaplicáveis, enquanto a 

reprodutibilidade entre observadores diferentes (inter-obsevador) é 

importante para questionários aplicáveis por meio de um 

entrevistador. Mesmo que o questionário tenha sido aplicado por 

meio de entrevistas, as duas avaliações foram realizadas. TSAKOS 

et al. (2008) compararam as avaliações por entrevista e a 

autoadministrada do questionário Child-OIDP e chegaram a 

resultados em que ambas as formas de avaliação foram 

equivalentes. No presente estudo apenas a forma de entrevista foi 

realizada. Maiores estudos devem ser feitos para a autoaplicação, 

mas as analises tanto intra- como inter-observador foram 

realizadas. 

O coeficiente de correlação linear de Pearson (r) avalia o 

grau da correlação e a direção dessa correlação - se positiva ou 

negativa - entre duas variáveis de escala métrica. O coeficiente de 

correlação intraclasse (ICC) é uma estimativa da fração da 

variabilidade total de medidas devido a variações entre os 

indivíduos. Idealmente, um estudo deve usar métodos 

padronizados. Sob estas circunstâncias, a variabilidade num estudo 

pode ser atribuída a diferenças entre os participantes do estudo. 
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Nos dois testes, resultados de coeficientes superiores a 0,7 indicam 

forte correlação entre as variáveis (SHROUT & FLEISS, 1979; 

MAGALHÃES & LIMA, 2000).  

Os resultados da análise do coeficiente do questionário 

como um todo demonstraram que houve forte correlação linear nas 

pontuações inter-obsevador com r=0,936*. O resultado da 

avaliação da homogeneidade através do coeficiente de correlação 

intraclasse também indicou forte homogeneidade entre a pontuação 

dada pelos 2 avaliadores (ICC=0,935*). Ou seja, os dois testes 

mostram forte correlação entre as variáveis e confirma a 

reprodutibilidade do questionário traduzido e adaptado. Nem 

mesmo os valores encontrados pelos autores do instrumento 

mostrou níveis tão altos de correlação (KLAGES et al., 2006). 

A análise intra-observador nas 2 entrevistas com o 

coeficiente de correlação linear de Pearson demonstrou que houve 

excelente correlação linear entre as pontuações dadas nas duas 

avaliações (r=0,982*). O resultado da avaliação da homogeneidade 

através do coeficiente de correlação intraclasse indicou também 

fortíssima homogeneidade entre a pontuação dada pelos 2 

momentos (ICC=0,982*). 

O PIDAQ-Brasil/UNIFESP demonstrou possuir 

confiabilidade que é o grau de coerência ou consistência com que 

um instrumento mede o que se propõe. Para avaliá-la, utilizou-se a 

medida de repetibilidade. Foram entrevistados 16 indivíduos 

esclarecidos sobre a finalidade da atividade e responderam a esta 

versão 2 vezes, em intervalo de 1 semana entre as duas arguições, 

visando avaliar o entendimento, a estabilidade e a constância das 

respostas fornecidas pelos entrevistados perante repetibilidade do 

questionário.  
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Foi utilizada a análise por meio dos coeficientes de 

correlação intraclasse para avaliar a confiabilidade. O resultado da 

avaliação indicou fortíssima homogeneidade entre a pontuação 

dada nas 2 entrevistas com ICC=0,946*.  

A consistência interna do PIDAQ-Brasil/UNIFESP foi 

demonstrada pelos valores de alfa de Cronbach (α). Todas as 

dimensões foram avaliadas separadamente, assim como o 

instrumento como um todo. Os valores de α foram de α=0,972* 

para o questionário completo e para as dimensões de α=0,858* na 

Escala de impactos estéticos, de α=0,946*na Escala de impacto 

psicológico, de α=0,954* na Escala de impactos social e de 

α=0,866* na  Escala de autoconfiança dental.  

Em comparação com o PIDAQ original o valor na  Escala de 

autoconfiança dental foi de α=0,91*, com o questionário original 

com valor maior; na Escala de impactos social de α=0,85*, menor 

no original; na Escala de impacto psicológico foi de α=0,87*, 

também menor no original; na Escala de impactos estéticos foi de 

α=0,87*, maior no original; e para o questionário completo valor 

foi α=0,97*, igual  na versão brasileira e na versão original 

(KLAGES et al., 2006). 

Para análise da outra propriedade psicométrica estudada, a 

validade de conteúdo, foram usadas as mesmas entrevistas as quais 

foram utilizadas para avaliação da confiabilidade, porém, 

calculando o coeficiente de correlação linear de Pearson. Isto 

verificou a relação entre variáveis contínuas e valores percentuais 

dos questionários foram analisados. Somente a validade de 

conteúdo foi analisada porque no Brasil não existe um questionário 

considerado “padrão ouro” para avaliar a estética dental. A 

validade de conteúdo indica que os itens que constituem o 
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instrumento representam adequadamente a amostra de um 

conteúdo que define as variáveis que avaliadas. 

Com os resultados do coeficiente de correlação linear de 

Pearson, pode-se observar que existiu fortíssima correlação linear 

entre as pontuações dadas nas 2 avaliações (r=0,949*). 

O coeficiente alfa de Cronbach foi calculado para avaliar as 

relações entre os questionários utilizados. A comparação dos 

resultados entre o PIDAQ-Brasil/UNIFESP e o OHIP14 indicaram 

baixa relação tanto na primeira quanto na segunda entrevista 

(α=0,129 e α=0,222). A análise entre o PIDAQ-Brasil/UNIFESP e 

a Escala de Autoestima de Rosenberg/UNIFESP-EPM mostraram 

relações moderadas nas 2 entrevistas (α=0,441 e α=0,346).  

Tais resultados se devem provavelmente às diferenças de 

finalidade de cada um dos instrumentos. A Escala de Autoestima 

de Rosenberg/UNIFESP-EPM se dedica à avaliação da autoestima 

de indivíduos (DINI et al., 2004). O questionário OHIP14 avalia 

como problemas com os dentes ou a boca podem ser extrapolados 

para  problemas na vida diária dos indivíduos (ALMEIDA, 

LOUREIRA, ARAÚJO, 2004; DE OLIVEIRA & 

NADANOVSKY, 2005). E finalmente o PIDAQ-Brasil/UNIFESP 

se dedica a avaliar especificamente a estética dental (KLAGES et 

al., 2006). Portanto, não mostrariam alta relação entre si, pois tem 

objetivos diferentes. Entretanto, mesmo a baixa correlação entre o 

PIDAQ-Brasil/UNIFESP e o OHIP14  e a moderada correlação 

entre o PIDAQ-Brasil/UNIFESP e a Escala de Autoestima de 

Rosenberg/UNIFESP-EPM mostraram que houve influência da 

estética dentária nos dois questionários e isso demonstra o impacto 

da estética dentária nos problemas bucais, avaliado com o OHIP14, 
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e na autoestima, avaliada com a Escala de Autoestima de 

Rosenberg/UNIFESP-EPM. 

A tabela 15 (Apêndice 9) foi construída com os valores que 

podem ser considerados como indicadores de boa/ótima qualidade 

de vida nos instrumentos Escala de Autoestima de 

Rosenberg/UNIFESP-EPM, OHIP14 e PIDAQ-Brasil/UNIFESP. 

Ela demonstra afinidade entre os indicadores, mesmo avaliando 

diferentes aspectos da qualidade de vida. Dos 96 valores passíveis 

de comparação, 68 (70,83%) demonstraram valores aproximados. 

Já as tabelas 13 e 14 mostram os resultados com alta afinidade 

quando comparados a Escala de Autoestima de 

Rosenberg/UNIFESP-EPM e o PIDAQ-Brasil/UNIFESP (Tabela 

13) e OHIP14 e PIDAQ-Brasil/UNIFESP (Tabela 14). Ambas 

apresentaram 30 (46,87%) respostas altamente afins entre os 

instrumentos avaliados. Tais resultados podem ser considerados 

mais um indicador da confiabilidade e validade da tradução e 

adaptação do questionário estudado. 

A validade de face foi dada pelos membros da comissão de 

especialistas. Ela é relatada quando um instrumento aparenta testar 

o que foi proposto. Porém, tal validade pode ser considerada fraca, 

pois apenas a aparência é avaliada. 

Neste momento deu-se o questionário PIDAQ como 

traduzido para o português, adaptado para a cultura brasileira e 

validado quanto a sua reprodutibilidade, confiabilidade e validade 

de conteúdo. 

Para a realização de novos estudos poderia se pensar em 

adaptações culturais do PIDAQ-Brasil/UNIFESP dentro do próprio 

país, pois a grande extensão territorial do Brasil faz com que haja 

povos com costumes, linguagem e hábitos distintos. Porém a 
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simples utilização do PIDAQ-Brasil/UNIFESP em novos estudos 

já será um grande avanço para o conhecimento e estudo da estética 

em diversas áreas da Odontologia e com a grande vantagem de o 

paciente poder demonstrar sua opinião. 

Como um ideal, deveria ser estabelecido um valor normativo 

para o instrumento com base em amostra populacional nacional 

representativa. Isso somente poderá ser feito com novos estudos, 

porém, só então, todo o processo  estará completo (BULLINGER 

et al., 1998). Nenhum dos questionários utilizados no estudo tem 

este último passo realizado. 

Os indicadores clínicos mensuram as sequelas biológicas, 

não expressando o sofrimento, as limitações e os desejos 

vivenciados pelos indivíduos perante um estado patológico. A 

utilização de instrumentos para avaliação de qualidade de vida, 

erroneamente tratados como subjetivos, é o passo inicial para uma 

abordagem não apenas científica, mas também humana e pode 

influenciar e ajudar no processo de diagnóstico e no sucesso do 

tratamento odontológico. 
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7. CONCLUSÃO 

 

 

O Psichosocial Impact of Dental Aesthetics Questionnaire foi 

traduzido, adaptado culturalmente e validado quanto à face e ao 

conteúdo para uso no Brasil e recebeu o nome de Questionário de 

Impacto Psicossocial da Estética Dental – Brasil/UNIFESP 

(PIDAQ-Brasil/UNIFESP) 
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ABSTRACT 

 

Dental aesthetics is a concept of subjective perception and varies 

from individual to individual, and it is difficult to assess only with 

clinical evaluations. The Psychosocial Impact of Dental Aesthetics 

Questionnaire (PIDAQ) is a specific questionnaire for assessment 

of dental aesthetics composed of 23 items covering four dimensios, 

dental self-confidence, social impact, psychological impact and 

aesthetic impact. Objective: To translate into Portuguese, cultural 

adaptation and validation of the PIDAQ for use in Brazil. 

Methods: The methods used were proposed by GUILLEMIN, 

BOMBARDIER, BEATON in 1993, and are divided into three 

stages: translation, cultural adaptation and psychometric validation. 

Results: An alteration was made in a question still during 

translation. No items were modified during the cultural adaptation. 

The reproducibility was confirmed with Pearson's linear 

correlation coefficients between  r=0.936* and r=0.982* and 

intraclass correlation coefficients between ICC=0.935* and 

ICC=0.982*. The psychometric value result with the Pearson’s 

linear correlation coefficient test was r=0.949*, with the intraclass 

correlation coefficient test ICC=0.946* and with Cronbach's alpha 

test was α=0.972*. Conclusion: PIDAQ was translated, culturally 

adapted and validated psychometrically for use in Brazil. 
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APÊNDICES 

 

Apêndice 1 

 

Autorização para uso do questionário Psychosocial Impact of 

Dental Aesthetics Questionnaire (PIDAQ). 

 

Dear Dr.Vieira, 

 

I have no objections to your plans to translate, adapt and 

validate PIDAQ for Brazil. Please refer to the first 

publication about PIDAQ in the Eur J Orthod, when 

your work using PIDAQ, is published. 

With best wishes for your reserach. 

 

Yours sincerely 

Prof. A. Zentner 

 

 

27/07/2008 
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Apêndice 2 
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Apêndice 3 

 

Carta de Informação  

Esta pesquisa tem por finalidade traduzir, adaptar e 
validar o questionário Psychosocial Impact of Dental Aesthetics 
Questionnaire para uso no Brasil. Para tal tarefa será utilizado o método 
proposto e consagrado pela literatura proposto por GUILLEMIN, 
BOMBARDIER, BEATON, 1993.  

 
Você responderá a três questionários de qualidade de vida e a um de controle 
de dados sócio-demográficos. Para avaliar a autoestima será utilizado um 
questionário de 10 questões. Este questionário é chamado Escala de 
Rosenberg/UNIFESP-EPM. Para avaliar a qualidade de vida relacionada à 
saúde bucal será usado o questionário Oral Health Impact Profile-14, OHIP14, 
com 14 questões. 
 
O próprio participante lerá as questões e assinalará, em cada questão, a 
resposta que mais se aproxime da maneira como se sente. Se houverem 
dificuldades com a leitura, o pesquisador lerá as questões, e o respondente 
apenas escolherá a resposta. 
Quem responder aos questionários não será identificado na pesquisa, apenas o 
pesquisador terá acesso aos dados individuais de cada respondente. 
As respostas ao questionário não influenciarão o tratamento do participante, se 
for o caso, e também não implicam em qualquer risco. 
Em qualquer etapa do estudo, o informante terá acesso aos profissionais 
responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O 
principal responsável é o Dr. Leonardo Caldas Vieira. 
Não haverá despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, 
incluindo exames e consultas. Também não haverá compensação financeira 
relacionada à participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será 
absorvida pelo orçamento da pesquisa. 
O participante poderá retirar o seu consentimento a qualquer momento, 
deixando de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu 
tratamento. 
Os dados obtidos neste estudo serão utilizados com a finalidade validar o 
questionário citado para uso no Brasil. 
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Apêndice 4 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

1.Responsável: Leonardo Caldas Vieira 

2.Título do trabalho: Tradução, validação cultural e adaptação para uso no Brasil 
do questionário Psychosocial Impact of Dental Aesthetics Questionnaire 

3.Nome do participante: 

Eu compreendo que fui convidado para participar como voluntário nesta pesquisa 
em qualquer uma de suas etapas.  

O objetivo deste estudo é traduzir, adaptar e validar o questionário Psychosocial 
Impact of Dental Aesthetics Questionnaire para uso no Brasil.  

A minha participação neste estudo não é remunerada, assim também como os 
pesquisadores não terão qualquer benefício financeiro com ele. 

4.Riscos para o paciente:  não há. 
5.Direito de privacidade: 
Estou ciente de que a minha identidade será preservada e que as informações 

obtidas com a pesquisa serão divulgadas, de forma que os resultados não 
poderão ser relacionados a minha pessoa. 

6.Declaração de danos: 
Caso ocorra algum dano a minha pessoa, ainda que improvável, resultante 

diretamente da minha participação nesta pesquisa, o pesquisador e a Instituição 
serão os responsáveis. Terei também, gratuitamente, todo o tratamento para 
recuperar algum dano causado pela pesquisa. 

7.Recusa ou retirada: 
Eu compreendo que minha participação é voluntária e eu posso recusar e retirar o 

meu consentimento a qualquer momento, sem que isso prejudique meu 
cuidado atual ou futuro nesta Instituição. 

Eu confirmo que o Dr. Leonardo Caldas Vieira explicou-me os objetivos desta 
pesquisa e os procedimentos a que serei submetido (responder aos 
questionários) e que li e compreendi este formulário de consentimento. 
Portanto, concordo em participar desta pesquisa e uma cópia deste formulário 
ficará em meu poder. 
 
 
Pouso Alegre, ___ / ___ /_____ 

 
 

 

_______________________           _______________________ 
    Assinatura do participante           Dr. Leonardo Caldas Vieira 
 
 
 
Comitê de ética: Rua Botucatu, 572 - 1º andar cj 14, São Paulo SP fone: (11)5571-1062  
Dr Leonardo Caldas Vieira: Avenida Vicente Simões, 300, Pouso Alegre, MG fone: 
(35)3422-9500 / (35)9128-0000 
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Apêndice 5 

 

Dados Sócio Demográficos  

Seus dados individuais não serão revelados e servem para controle de dados 

de casuística. 

Nome:_________________________________________________________ 

Data de Nascimento: ___/___/______          Idade: _______anos 

Gênero: () masculino () feminino  Estado Civil: ____________________ 

Cidade e Estado onde mora: _____________________________________ 

Escolaridade:  () básico   () médio     () superior     () pós-

graduação   () completo             () incompleto     

Tem Filhos?      () sim        () não  Quantos?: ___________ 

 

Está empregado/a?  () sim    () não Profissão:__________________ 

Qual sua renda aproximada?  () até R$500  ()R$500 a R$2000 

      ()R$2000 a R$5000 () mais de R$5000 

Quantas pessoas moram em sua casa? ______________________________ 

Qual a renda familiar aproximada?() até R$500     ()R$500 a R$2000

     () R$2000 a R$5000 () mais de R$5000 

 

Quando foi ao médico pela última vez e qual especialidade? 

____/______ (mês/ano)   _______________________________________

  

Quando foi ao dentista pela última vez e qual especialidade?  

____/______ (mês/ano)   _______________________________________

  

Já fez algum procedimento estético no rosto/dentes? () sim    () não 

Você se preocupa com a aparência de seu rosto/dentes? () sim  () não 
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Apêndice 6 

 

Primeiras traduções do PIDAQ a partir do original em inglês. 

 

Tradutor 01 

 

Questionário de Impacto Psicossocial da Estética Dental   

Qualidade de Vida relacionada à Estética Dental 
As próximas frases descrevem como as pessoas podem se sentir 
sobre a aparência de seus dentes no dia à dia. Por favor, leia cada 

frase com cuidado e assinale sua escolha no lugar apropriado. 
Responda espontaneamente, sem ficar pensando muito. 

 

 Concordo 

 
De 

maneira 
nenhuma 

Um 
pouco 

Mais 
ou 

menos 

Bastante  
 

Muito 

1. Eu não gosto de ver meus dentes no 
espelho. 

1 2 3 4 5 

2. Eu me seguro quando sorriso para não 
mostrar muito meus dentes. 

1 2 3 4 5 

3. Eu tenho inveja dos dentes bonitos de 
outras pessoas. 

1 2 3 4 5 

4. Eu tenho orgulho dos meus dentes. 1 2 3 4 5 

5. Se eu não conheço bem as pessoas, eu fico 
achando que eles podem estar pensando 
mal dos meus dentes. 

1 2 3 4 5 

6. Eu fico um pouco angustiado(a) quando eu 
vejo os dentes de outras pessoas.      

1 2 3 4 5 

7. Eu gosto de mostrar meus dentes quando 
eu sorrio. 

1 2 3 4 5 

8. Eu não gosto de ver meus dentes em 1 2 3 4 5 
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fotografias.      

9. Eu tenho medo de que outras pessoas 
possam caçoar dos meus dentes. 

1 2 3 4 5 

10. Às vezes eu fico triste com a aparência 
dos meus dentes. 

1 2 3 4 5 

11. Eu acho que a maioria das pessoas que eu 
conheço tem melhores dentes do que eu. 

1 2 3 4 5 

12. Eu fico orgulhoso(a) quando eu vejo 
meus dentes no espelho. 

1 2 3 4 5 

13. Às vezes eu acho que as pessoas estão 
olhando para os meus dentes. 

1 2 3 4 5 

14. Eu fico um pouco inibido(a) em 
encontros sociais por causa dos meus 
dentes. 

1 2 3 4 5 

15. Às vezes me pego colocando minha mão 
em frente a minha boca para esconder 
meus dentes. 

1 2 3 4 5 

16. Eu me sinto mal quando eu penso sobre 
como meus dentes se parecem. 

1 2 3 4 5 

17. Meus dentes são atrativos para os outros. 1 2 3 4 5 

18. Eu não gosto de ver meus dentes quando 
vejo um filme meu. 

1 2 3 4 5 

19. Comentários sobre meus dentes me 
irritam, mesmo quando são de brincadeira. 

1 2 3 4 5 

20. Eu gostaria que meu dentes fossem mais 
bonitos. 

1 2 3 4 5 

21. Eu estou satisfeito(a) com a aparência dos 
meus dentes. 

1 2 3 4 5 

22. Eu, às vezes, me preocupo com o que as 
pessoas do sexo oposto pensam sobre meus 
dentes. 

1 2 3 4 5 

23. Eu acho que a posição dos meus dentes é 1 2 3 4 5 
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muito boa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muito obrigado!  
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Tradutor 02 

 

Psychosocial Impact of Dental Aesthetics Questionnaire 

Questionário de Impacto Psicossocial em Estética Dental   

Qualidade de Vida relacionada à Estética Dental 
As próximas considerações descrevem como as pessoas podem se 
sentir sobre a aparência de seus dentes. Por favor, leia cada frase 
com cuidado e assinale sua resposta no quadro apropriado. 
Responda espontaneamente, sem pensar muito. 
 

 Eu concordo 

 
de jeito 
nenhum 

um 
pouco 

mais 
ou 

menos 

bastante 
 

extre
mame

nte 

1.Não gosto de ver meus dentes no espelho. 1 2 3 4 5 

2.Quando eu sorrio, me seguro para não 
mostrar demais os meus dentes. 

1 2 3 4 5 

3.Invejo os dentes bons de outras pessoas. 1 2 3 4 5 

4.Tenho orgulho dos meus dentes. 1 2 3 4 5 

5.Se eu não conheço bem as pessoas, acho 
que possam estar pensando sobre os meus 
dentes. 

1 2 3 4 5 

6.Eu me sinto um pouco aflito/a quando vejo 
os dentes de outras pessoas.      

1 2 3 4 5 

7.Gosto de mostrar meus dentes quando 
sorrio. 

1 2 3 4 5 

8.Não gosto de ver meus dentes em 
fotografias.      

1 2 3 4 5 

9.Tenho medo de que possam fazer 
comentários maldosos sobre meus dentes. 

1 2 3 4 5 

10.Às vezes fico triste com a aparência dos 
meus dentes. 

1 2 3 4 5 

11.Acho que a maioria das pessoas que 
conheço tem dentes melhores que os meus. 

1 2 3 4 5 
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12.Fico orgulhoso/a quando eu vejo meus 
dentes no espelho. 

1 2 3 4 5 

13.Às vezes acho que as pessoas estão 
olhando para os meus dentes. 

1 2 3 4 5 

14.Fico um pouco acanhado/a em encontros 
por causa dos meus dentes. 

1 2 3 4 5 

15.Às vezes me pego colocando minhas 
mãos em frente a minha boca para 
esconder meus dentes. 

1 2 3 4 5 

16.Eu me sinto mal quando penso sobre 
como meus dentes se parecem. 

1 2 3 4 5 

17.Meus dentes são atrativos para os outros. 1 2 3 4 5 

18.Não gosto de ver meus dentes quando 
vejo um filme em que apareço. 

1 2 3 4 5 

19.Comentários sobre meus dentes me 
irritam, mesmo quando estão brincando. 

1 2 3 4 5 

20.Gostaria que meu dentes fossem mais 
bonitos. 

1 2 3 4 5 

21.Estou satisfeito/a com a aparência dos 
meus dentes. 

1 2 3 4 5 

22.Às vezes me preocupo sobre o que as 
pessoas do outro sexo pensam sobre meus 
dentes. 

1 2 3 4 5 

23.Acho que meus dentes são muito bem 
posicionados. 

1 2 3 4 5 

 
 

 
 

 

 

 

Muito obrigado!  
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Apêndice 7 

 

Versões do português para o inglês a partir da versão V1 do 

PIDAQ em português 

 

Retro-tradução 01 

 

Psychosocial Impact of Dental Aesthetics 

Questionnaire 

Life quality related to Dental Aesthetics 
The following considerations describe how people may feel about 
the appearance of their teeth. Please read each sentence carefully 
and mark your answer with an X in the appropriate box. Answer 
each sentence as spontaneously as possible. 

 I agree 

 
Not 
At  
All 

 

A 
Little 

More 
or 

Less 

 
A 

Lot 
 

 
Very 
Much 

1. I don´t like to look at my teeth in the 
mirror. 

1 2 3 4 5 

2. I hold back my smile not to show my teeth 
too much. 

1 2 3 4 5 

3. I envy people who have pretty teeth. 1 2 3 4 5 

4. I am proud of my teeth. 1 2 3 4 5 

5. If I don´t know a person very well, I worry 
about what he/she may think about my 
teeth. 

1 2 3 4 5 

6. I feel a little apprehensive when I look at 
other people’s teeth.      

1 2 3 4 5 
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7. I like to show my teeth when I smile. 1 2 3 4 5 

8. I don´t like to see my teeth on 
photographs.      

1 2 3 4 5 

9. I’m afraid that other people may make fun 
of my teeth. 

1 2 3 4 5 

10. Sometimes I am unhappy about the 
appearance of my teeth. 

1 2 3 4 5 

11. I think that the majority of the people I 
know have better teeth than mine. 

1 2 3 4 5 

12. I get proud when I see my teeth in the 
mirror. 

1 2 3 4 5 

13. Sometimes I think that people are looking 
at my teeth. 

1 2 3 4 5 

14. I get a little shy because of my teeth 
during social meetings/events. 

1 2 3 4 5 

15. Sometimes I catch myself covering my 
mouth with my hand to hide my teeth. 

1 2 3 4 5 

16. I feel bad when I think about the 
appearance of my teeth. 

1 2 3 4 5 

17. My teeth are amusing to others. 1 2 3 4 5 

18. I don’t like to see my teeth when in 
videos that I am in. 

1 2 3 4 5 

19. Comments about my teeth annoy me, 
even when people are just kidding me. 

1 2 3 4 5 

20. I would like to have prettier teeth. 1 2 3 4 5 

21. I am satisfied with the appearance of my 
teeth. 

1 2 3 4 5 

22. Sometimes I worry about what people 
from the opposite sex think about my teeth. 

1 2 3 4 5 

23. I think that my teeth are very well 1 2 3 4 5 
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positioned. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thank you very much!  
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Retro-tradução 02 

 

Survey of the Psychosocial Impact of Dental 

Aesthetics   

Quality of Life related to Dental Aesthetics 
 
The following statements describe how people could feel about the 
appearance of their teeth. Please read each sentence carefully and 
circle the number that best describes your opinion. It is important 
that you answer the questions spontaneously, without putting too 
much thought into it. 

 I agree 
 

 Not at all A little 
More or 

less 
A lot 

Very 
Much 

 Strongly 
disagree 

Disagre
e 

Neither 
agree 
nor 

disagree 

Agree 
Strongl
y agree 

1. I don’t like looking at my teeth in the 
mirror. 

1 2 3 4 5 

2. I hold back my smile to avoid showing off 
my teeth. 

1 2 3 4 5 

3. I am jealous of people who have beautiful 
teeth. 

1 2 3 4 5 

4. I am proud of my teeth. 1 2 3 4 5 

5. When I don’t know someone, I worry 
about what s/he could be thinking about my 
teeth. 

1 2 3 4 5 

6. It bothers me to see people’s teeth.      1 2 3 4 5 

7. I enjoy showing off my teeth when I smile. 1 2 3 4 5 

8. I don’t like looking at my teeth in pictures.     1 2 3 4 5 

9. I’m afraid of other people making fun of 1 2 3 4 5 



122 
 

 
 

my teeth.   

10. Sometimes I am not happy with the 
appearance of my teeth. 

1 2 3 4 5 

11. I believe that the majority of people I 
know have nicer teeth than me. 

1 2 3 4 5 

12. I feel proud when I look at my teeth in 
the mirror. 

1 2 3 4 5 

13. Sometimes I feel like people are staring 
at my teeth. 

1 2 3 4 5 

14. I feel inhibited in social events because of 
my teeth. 

1 2 3 4 5 

15. Sometimes I find myself covering up my 
mouth with my hands in order to hide my 
teeth. 

1 2 3 4 5 

16. I feel bad when I think about what my 
teeth look like. 

1 2 3 4 5 

17. People think that my teeth are attractive. 1 2 3 4 5 

18. I don’t like to look at my teeth when I see 
myself in a video. 

1 2 3 4 5 

19. Comments about my teeth bother me, 
even if they are just jokes. 

1 2 3 4 5 

20. I would like for my teeth to look nicer. 1 2 3 4 5 

21. I am satisfied with the appearance of my 
teeth. 

1 2 3 4 5 

22. Sometimes I worry about what people of 
the opposite gender think about my teeth. 

1 2 3 4 5 

23. I believe I have straight teeth. 1 2 3 4 5 

 
 

 

Thank you very much!  
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Apêndice 8 

 

Segunda versão do questionário PIDAQ em português (V2) 

 

Questionário de Impacto Psicossocial de Estética 

Dental   

Qualidade de Vida relacionada à Estética Dental 
 

As próximas considerações descrevem como as pessoas podem se 
sentir sobre a aparência de seus dentes. Por favor, leia cada frase 
com cuidado e assinale sua escolha no lugar apropriado. Responda 
espontaneamente, sem ficar pensando muito. 

 Concordo 

 
De 

maneira 
nenhuma 

 

Um 
pouco 

Mais 
ou 

menos 

 
Bastante  

 

 
Muito 

1. Eu não gosto de ver meus dentes no 
espelho. 

1 2 3 4 5 

2. Eu seguro meu sorriso para não mostrar 
muito meus dentes. 

1 2 3 4 5 

3. Eu tenho inveja dos dentes bonitos de 
outras pessoas. 

1 2 3 4 5 

4. Eu tenho orgulho dos meus dentes. 1 2 3 4 5 

5. Se eu não conheço bem uma pessoa eu me 
preocupo sobre o que ela pode estar 
pensando dos meus dentes. 

1 2 3 4 5 

6. Eu me sinto um pouco aflito/a quando vejo 
os dentes de outras pessoas.      

1 2 3 4 5 

7. Eu gosto de mostrar meus dentes quando 
eu sorrio. 

1 2 3 4 5 

8. Eu não gosto de ver meus dentes em 1 2 3 4 5 
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fotografias.      

9. Eu tenho medo de que outras pessoas 
possam caçoar dos meus dentes. 

1 2 3 4 5 

10. Às vezes eu fico infeliz com a aparência 
dos meus dentes. 

1 2 3 4 5 

11. Eu acho que a maioria das pessoas que 
conheço tem dentes melhores que os meus. 

1 2 3 4 5 

12. Eu fico feliz quando eu vejo meus dentes 
no espelho. 

1 2 3 4 5 

13. Às vezes eu acho que as pessoas estão 
olhando para os meus dentes. 

1 2 3 4 5 

14. Eu fico um pouco inibido(a) em 
encontros sociais por causa dos meus 
dentes. 

1 2 3 4 5 

15. Às vezes me pego colocando minha mão 
em frente a minha boca para esconder 
meus dentes. 

1 2 3 4 5 

16. Eu me sinto mal quando penso sobre 
como meus dentes se parecem. 

1 2 3 4 5 

17. Meus dentes são atrativos para os outros. 1 2 3 4 5 

18. Eu não gosto de ver meus dentes quando 
vejo um filme em que apareço. 

1 2 3 4 5 

19. Comentários sobre meus dentes me 
irritam, mesmo quando são de brincadeira. 

1 2 3 4 5 

20. Eu gostaria que meu dentes fossem mais 
bonitos. 

1 2 3 4 5 

21. Eu estou satisfeito(a) com a aparência dos 
meus dentes. 

1 2 3 4 5 

22. Eu, às vezes, me preocupo com o que as 
pessoas do sexo oposto pensam sobre meus 
dentes. 

1 2 3 4 5 

23. Eu acho que meus dentes são muito bem 1 2 3 4 5 
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posicionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muito obrigado!  
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Apêndice 9 

 

Tabelas e quadros de resultados da fase de avaliação de 

Reprodutibilidade e Avaliação Psicométrica do questionário 

PIDAQ 

 

 

Tabela 12 – VALORES EM PORCENTAGEM DOS QUESTIONÁRIOS ESCALA 

DE AUTOESTIMA ROSENBERG/UNIFESP-EPM, OHIP E PIDAQ DAS 

ENTREVISTAS 1 E 2 E VALORES MÉDIOS PARA ANÁLISE DE CONFIABILIDADE E 

VALIDADE. 
 Rosenberg  OHIP  PIDAQ  
 1ª 2ª Médias  1ª 2ª Médias 1ª 2ª Médias 
1 50 46,66 48,33 53,57 44,64 49,10 45,65 48,91 47,28 
2 26,6 36,66 31,63 14,28 1,78 8,03 6,51 7,6 7,05 
3 26,6 33,33 29,96 5,35 5,34 5,34 9,78 9,78 9,78 
4 43,3 36,66 39,98 30,35 28,57 29,46 5,43 3,26 4,34 
5 16,6 13,33 14,96 8,92 5,34 7,13 34,78 36,95 35,86 
6 20 16,66 18,33 10,71 1,78 6,24 29,34 19,56 24,45 
7 23,3 33,33 28,31 7,14 3,57 5,35 16,30 15,21 15,75 
8 20 23,33 21,66 16,07 8,92 12,49 46,73 46,73 46,73 
9 23,3 43,33 33,31 14,28 8,92 11,6 23,91 20,65 22,28 

10 26,6 3,33 14,96 5,35 3,57 4,46 25 13,04 19,02 
11 0 0 0 3,57 3,57 3,57 6,52 4,34 5,43 
12 20 23,33 21,66 21,42 14,28 17,85 11,95 13,04 12,49 
13 40 36,66 38,33 12,5 0 6,25 31,52 20,65 26,08 
14 30 33,33 31,66 12,5 7,14 9,82 50 55,43 52,71 
15 0 20 10 21,42 23,21 22,31 13,04 17,39 15,21 
16 30 30 30 48,21 35,71 41,96 9,78 9,78 9,78 

Médias 24,76% 26,87% 25,82% 17,85% 12.27% 15,06% 22,89% 21,39% 22,14% 

Os valores nos quadros mais escuros correspondem às médias dos valores das duas 
entrevistas. 
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Tabela 13 – RESULTADOS DOS PACIENTES COM DIFERENÇAS MENORES DE 

10% NAS PORCENTAGENS DAS ENTREVISTAS 1 E 2 DO QUESTIONÁRIO 

ESCALA DE AUTOESTIMA ROSENBERG/UNIFESP-EPM, RELACIONANDO-OS 

AO PIDAQ PARA ANÁLISE DE CONFIABILIDADE E VALIDADE. 

 Rosenberg PIDAQ 
 1ª  2ª  1ª  2ª  

1 50  46,66  45,65  48,91  
2 -  -  -  -  
3 -  -  -  -  
4 -  -  -  -  
5 -  -  -  -  
6 20  16,66  29,34  19,56  
7 23,3  33,33  16,30  15,21  
8 -  -  -  -  
9 23,3  -  23,91  -  

10 26,6  3,33  25  13,04  
11 0  0  6,52  4,34  
12 20  23,33  11,95  13,04  
13 40  -  31,52  -  
14 -  -  -  -  
15 -  20  -  17,39  
16 -  -  -  -  

 

 

 

 

Tabela 14 – RESULTADOS DOS PACIENTES COM DIFERENÇAS MENORES DE 

10% NAS PORCENTAGENS DAS ENTREVISTAS 1 E 2 DO QUESTIONÁRIO 

OHIP14, RELACIONANDO-OS AO PIDAQ PARA ANÁLISE DE CONFIABILIDADE 

E VALIDADE. 

 OHIP PIDAQ 
 1ª  2ª  1ª  2ª  

1 53,57  44,64  45,65  48,91  
2 14,28  1,78  6,51  7,6  
3 5,35  5,34  9,78  9,78  
4 -  -  -  -  
5 -  -  -  -  
6 -  -  -  -  
7 7,14  -  16,30  -  
8 -  -  -  -  
9 14,28  -  23,91  -  

10 -  3,57  -  13,04  
11 3,57  3,57  6,52  4,34  
12 21,42  14,28  11,95  13,04  
13 -  -  -  -  
14 -  -  -  -  
15 21,42  23,21  13,04  17,39  
16 -  -  -  -  
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Tabela 15 – RESULTADOS DOS PACIENTES COM VALORES MENORES A 30% 

NAS ENTREVISTAS 1 E 2 DOS QUESTIONÁRIOS ESCALA DE AUTOESTIMA 

ROSENBERG/UNIFESP-EPM E OHIP, RELACIONANDO-OS AO PIDAQ PARA 

ANÁLISE DE CONFIABILIDADE E VALIDADE. 

 Rosenberg OHIP PIDAQ 
 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 

1 - - - - - - 
2 26,6 - 14,28 1,78 6,51 7,6 
3 26,6 - 5,35 5,34 9,78 9,78 
4 - - - 28,57 5,43 3,26 
5 16,6 13,33 8,92 5,34 - - 
6 20 16,66 10,71 1,78 29,34 19,56 
7 23,3 - 7,14 3,57 16,30 15,21 
8 20 23,33 16,07 8,92 - - 
9 23,3 - 14,28 8,92 23,91 20,65 
10 26,6 3,33 5,35 3,57 25 13,04 
11 0 0 3,57 3,57 6,52 4,34 
12 20 23,33 21,42 14,28 11,95 13,04 
13 - - 12,5 0 - 20,65 
14 - - 12,5 7,14 - - 
15 0 20 21,42 23,21 13,04 17,39 
16 - - - - 9,78 9,78 

Os valores inferiores a 30% indicam boa/ótima qualidade de vida. 
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Tabela 16 – RESULTADOS DA PRIMEIRA ENTREVISTA DO ENTREVISTADOR 

01, NUMERANDO OS INDIVÍDUOS E APRESENTANDO OS VALORES NUMÉRICOS 

E PORCENTAGENS CORRESPONDENTES AOS RESULTADOS DOS 

QUESTIONÁRIOS ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSENBERG/UNIFESP-EPM, 
OHIP14 E PIDAQ - REPRODUTIBILIDADE 

Paciente Escala de Rosenberg 
/UNIFESP-EPM 

OHIP14 PIDAQ 

1 10 33,33% 7 12,5% 8 8,69% 
2 10 33,33% 3 5,35% 18 19,56% 
3 8 26,66% 12 21,42% 46 50% 
4 18 60% 9 16,07% 30 32,6% 
5 1 3,33% 9 16,07% 12 13,04% 
6 5 16,66% 22 39,28% 59 64,13% 
7 12 40% 1 1,78% 21 22,82% 
8 11 36,66% 12 21,42% 31 33,69% 
9 1 3,33% 17 30,35% 4 4,34% 
10 2 6,66% 6 10,71% 11 11,95% 
11 9 30% 6 10,71% 30 32,6% 
12 10 33,33% 8 14,28% 13 14,13% 
13 8 26,66% 9 16,07% 22 23,91% 
14 1 3,33% 6 10,71% 5 5,43% 
15 13 43,33% 11 19,64% 12 13,04% 
16 8 26,66% 0 0% 9 9,78% 
17 4 13,33% 14 25% 6 6,52% 
18 13 43,33% 30 53,57% 39 42,39% 
19 15 50% 22 39,28% 37 40,21% 
20 1 3,33% 7 12,5% 8 8,69% 
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Tabela 17 – RESULTADOS DA SEGUNDA ENTREVISTA REALIZADA PELO 

ENTREVISTADOR 02, NUMERANDO OS INDIVÍDUOS E APRESENTANDO OS 

VALORES NUMÉRICOS E PORCENTAGENS CORRESPONDENTES AOS 

RESULTADOS DOS QUESTIONÁRIOS ESCALA DE AUTOESTIMA DE 

ROSENBERG/UNIFESP-EPM, OHIP14 E PIDAQ - REPRODUTIBILIDADE. 

Paciente Escala de 
Rosenberg 

/UNIFESP-EPM 

OHIP14 PIDAQ 

1 9 30% 7 12,5% 8 8,69% 
2 12 40% 1 1,78% 25 27,17% 
3 5 16,66% 7 12,5% 42 45,65% 
4 18 60% 9 16,07% 31 33,69% 
5 1 3,33% 1 1,78% 10 10,89% 
6 3 10% 17 30,35% 57 61,95% 
7 15 50% 0 0% 28 30,43% 
8 7 23,33% 5 8,92% 30 32,6% 
9 0 0% 0 0% 1 1,08% 
10 0 0% 6 10,71% 17 18,47% 
11 6 20% 0 0% 23 25% 
12 7 23,33% 1 1,78% 7 7,6% 
13 0 0% 2 3,57% 22 23,91% 
14 0 0% 6 10,71% 6 6,52% 
15 11 36,66% 11 19,64% 9 9,78% 
16 10 33,33% 0 0% 2 2,17% 
17 3 10% 8 14,28% 5 5,43% 
18 15 50% 22 39,28% 48 52,17% 
19 12 40% 6 10,71% 22 23,91% 
20 0 0% 5 8,92% 8 8,69% 
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Tabela 18 – RESULTADOS DA TERCEIRA ENTREVISTA REALIZADA PELO 

ENTREVISTADOR 01, NUMERANDO OS INDIVÍDUOS E APRESENTANDO OS 

VALORES NUMÉRICOS E PORCENTAGENS CORRESPONDENTES AOS 

RESULTADOS DOS QUESTIONÁRIOS ESCALA DE AUTOESTIMA DE 

ROSENBERG/UNIFESP-EPM, OHIP14 E PIDAQ - REPRODUTIBILIDADE 

Paciente Escala de 
Rosenberg 

/UNIFESP-EPM 

OHIP14 PIDAQ 

1 10 33,33% 7 12,5% 8 8,69% 
2 10 33,33% 2 3,57% 19 20,65% 
3 7 23,33% 10 17,85% 42 45,65% 
4 18 60% 9 16,07% 30 32,6% 
5 1 3,33% 1 1,78% 11 11,95% 
6 4 13,33% 17 30,35% 60 65,21% 
7 14 46,66% 0 0% 23 25% 
8 8 26,66% 6 10,71% 27 29,34% 
9 0 0% 0 0% 2 2,17% 
10 0 0% 7 12,5% 15 16,30% 
11 0 0% 3 5,35% 28 30,43% 
12 5 16,66% 1 1,78% 7 7,6% 
13 2 6,66% 4 7,14% 24 26,08% 
14 5 16,66% 5 8,92% 2 2,17% 
15 11 36,66% 13 23,21% 6 6,52% 
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Tabela 19 – DADOS SÓCIO DEMOGRÁFICOS DOS INDIVÍDUOS AVALIADOS - 

REPRODUTIBILIDADE 

Entrevistado  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
           
gênero f f f f m f f f f m 
estado civil solt solt solt solt solt solt casd casd viúva solt 
escolaridade sup inc sup inc med co sup inc med co sup inc med co sup co sup inc sup inc 
renda familiar 2000 2000 5000 5000 5000 +5000 2000 5000 2000 5000 
procedimento 
estético dental 

não sim sim não sim não não sim sim sim 

preocupação 
estética dental 

sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim 

           
           

Entrevistado  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
           
gênero f f f f f f f f f f 
estado civil solt solt solt solt solt casd solt casd solt solt 
escolaridade sup inc med co sup inc med co med co sup inc sup inc med co med inc sup inc 
renda familiar 2000 5000 2000 2000 2000 5000 5000 2000 5000 5000 
procedimento 
estético dental 

não sim não sim sim sim não não não sim 

preocupação 
estética dental 

sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim 

           
           

Legenda: f – feminino; m – masculino; solt – solteiro(a); casd – casado(a); sup – superior; med – 

médio; co – completo; inc – incompleto; + – mais que. Valores de renda representados em reais 

(R$). 
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Figura 3 – GRÁFICO PARA AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DAS 

ENTREVISTAS INTER-OBSERVADORES DA DIMENSÃO AUTOCONFIANÇA 

DENTAL - PIDAQ - REPRODUTIBILIDADE 

 
r =0,864* 

ICC =0,863* 

 

 

 

Figura 4 – GRÁFICO PARA AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DAS 

ENTREVISTAS INTER-OBSERVADORES DA DIMENSÃO IMPACTO SOCIAL - 

PIDAQ - REPRODUTIBILIDADE 

 

r =0,861* 
ICC =0,838* 
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Figura 5 – GRÁFICO PARA AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DAS 

ENTREVISTAS INTER-OBSERVADORES DA DIMENSÃO IMPACTO PSICOLÓGICO 

- PIDAQ - REPRODUTIBILIDADE 

 

r =0,844* 
ICC =0,843* 

 

 

 

 

 

Figura 6 – GRÁFICO PARA AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DAS 

ENTREVISTAS INTER-OBSERVADORES DA DIMENSÃO IMPACTO ESTÉTICO - 

PIDAQ - REPRODUTIBILIDADE 

 
r =0,680 

ICC =0,680 
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Figura 7 – GRÁFICO PARA AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DAS 

ENTREVISTAS INTER-OBSERVADORES PARA TODO O INSTRUMENTO PIDAQ - 

REPRODUTIBILIDADE 

 
r =0,936* 

ICC =0,935* 

 

 

 

 

Figura 8 – GRÁFICO PARA AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DAS 

ENTREVISTAS INTRA-OBSERVADOR DA DIMENSÃO AUTOCONFIANÇA DENTAL 

- PIDAQ - REPRODUTIBILIDADE 

 
r =0,866* 

ICC =0,856* 
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Figura 9 – GRÁFICO PARA AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DAS 

ENTREVISTAS INTRA-OBSERVADOR DA DIMENSÃO IMPACTO SOCIAL - 

PIDAQ - REPRODUTIBILIDADE 
 

 
 

r =0,925* 
ICC =0,925* 

 

 

 

 

 

Figura 10 – GRÁFICO PARA AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DAS 

ENTREVISTAS INTRA-OBSERVADOR DA DIMENSÃO IMPACTO PSICOLÓGICO - 

PIDAQ - REPRODUTIBILIDADE 

 
 

r =0,966* 
ICC =0,966* 
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Figura 11 – GRÁFICO PARA AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DAS 

ENTREVISTAS INTRA-OBSERVADOR DA DIMENSÃO IMPACTO ESTÉTICO - 

PIDAQ - REPRODUTIBILIDADE 

 
 

r =0,843* 
ICC =0,842* 

 

 

 

 

 

Figura 12 – GRÁFICO PARA AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DAS 

ENTREVISTAS INTRA-OBSERVADOR PARA TODO O INSTRUMENTO PIDAQ - 

REPRODUTIBILIDADE 

 
 

r =0,982* 
ICC =0,982* 
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Tabela 20 – RESULTADOS DA PRIMEIRA ENTREVISTA, NUMERANDO OS 

INDIVÍDUOS E APRESENTANDO OS VALORES NUMÉRICOS E PORCENTAGENS 

CORRESPONDENTES AOS RESULTADOS DOS QUESTIONÁRIOS ESCALA DE 

AUTOESTIMA DE ROSENBERG/UNIFESP-EPM, OHIP14 E PIDAQ - 

VALIDADE 

Paciente Escala de 
Rosenberg 

/UNIFESP-EPM 

OHIP14 PIDAQ 

1 15 50% 30 53,57% 42 45,65% 
2 8 26,6% 8 14,28% 6 6,51% 
3 8 26,6% 3 5,35% 9 9,78% 
4 13 43,3% 17 30,35% 5 5,43% 
5 5 16,6% 5 8,92% 32 34,78% 
6 6 20% 6 10,71% 27 29,34% 
7 7 23,3% 4 7,14% 15 16,30% 
8 6 20% 9 16,07% 43 46,73% 
9 7 23,3% 8 14,28% 22 23,91% 
10 8 26,6% 3 5,35% 23 25% 
11 0 0% 2 3,57% 6 6,52% 
12 6 20% 12 21,42% 11 11,95% 
13 12 40% 7 12,5% 29 31,52% 
14 9 30% 7 12,5% 46 50% 
15 0 0% 12 21,42% 12 13,04% 
16 9 30% 27 48,21% 9 9,78% 
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Tabela 21 – RESULTADOS DA SEGUNDA ENTREVISTA, NUMERANDO OS 

INDIVÍDUOS E APRESENTANDO OS VALORES NUMÉRICOS E PORCENTAGENS 

CORRESPONDENTES AOS RESULTADOS DOS QUESTIONÁRIOS ESCALA DE 

AUTOESTIMA DE ROSENBERG/UNIFESP-EPM, OHIP14 E PIDAQ - 

VALIDADE 

Paciente Escala de 
Rosenberg 

/UNIFESP-EPM 

OHIP14 PIDAQ 

1 14 46,66% 25 44,64% 45 48,91% 
2 11 36,66% 1 1,78% 7 7,6% 
3 10 33,33% 3 5,34% 9 9,78% 
4 11 36,66% 16 28,57% 3 3,26% 
5 4 13,33% 3 5,34% 34 36,95% 
6 5 16,66% 1 1,78% 18 19,56% 
7 10 33,33% 2 3,57% 14 15,21% 
8 7 23,33% 5 8,92% 43 46,73% 
9 13 43,33% 5 8,92% 19 20,65% 
10 1 3,33% 2 3,575 12 13,04% 
11 0 0% 2 3,57% 4 4,34% 
12 7 23,33% 8 14,28% 12 13,04% 
13 11 36,66% 0 0% 19 20,65% 
14 10 33,33% 4 7,14% 51 55,43% 
15 6 20% 13 23,21% 16 17,39% 
16 9 30% 20 35,71% 9 9,78% 
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Tabela 22 – DADOS SÓCIO DEMOGRÁFICOS DOS INDIVÍDUOS AVALIADOS - 

VALIDADE 

Entrevistado  1 2 3 4 5 6 7 8 

         

gênero f f f f f f f f 

estado civil solt solt solt solt solt solt solt solt 

escolaridade sup inc sup inc med co med co med inc sup inc sup inc med co 

renda familiar 5000 2000 2000 5000 5000 2000 5000 5000 

procedimento 

estético dental 

sim não não não sim sim sim sim 

preocupação 

estética dental 

sim sim sim sim sim sim sim sim 

         

         

Entrevistado  9 10 11 12 13 14 15 16 
         

gênero f f f m f f f f 

estado civil casd solt solt solt solt solt solt solt 

escolaridade med co med co med co sup inc sup inc sup inc med co sup inc 

renda familiar 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 

procedimento 

estético dental 

sim sim sim não sim sim não sim 

preocupação 

estética dental 

sim sim sim sim sim sim sim sim 

         

         

Legenda: f – feminino; m – masculino; solt – solteiro(a); casd – casado(a); sup – superior; med – 

médio; co – completo; inc – incompleto; + – mais que. Valores de renda representados em reais 

(R$). 

 

 

Tabela 23 – VALORES NUMÉRICOS E EM PORCENTAGEM DAS DIMENSÕES  

DO PIDAQ E DO PIDAQ COMPLETO NA ENTREVISTA 1 - VALIDADE  

 Autoconfiança 
dental 

Impacto social Impacto 
psicológico 

Impacto 
estético 

Total  

1 13 54,16% 10 31,25% 14 58,33% 5 41,66% 42 45,65% 
2 3 12,5% 0 0% 0 0% 3 25% 6 6,51% 
3 9 37,5% 0 0% 0 05 0 0% 9 9,78% 
4 5 20,83% 0 0% 0 0% 0 0% 5 5,43% 
5 13 54,16% 11 34,37% 5 20,83% 3 25% 32 34,78% 
6 9 37,5% 5 15,62% 8 33,33% 5 41,66% 27 29,34% 
7 5 20,83% 4 12,5% 6 25% 0 0% 15 16,30% 
8 17 70,83% 4 12,5% 16 66,66% 6 50% 43 46,73% 
9 16 66,66% 3 9,37% 3 12,5% 0 0% 22 23,91% 
10 6 25% 6 18,75% 11 45,83% 0 0% 23 25% 
11 3 12,5% 2 6,25% 1 4,16% 0 0% 6 6,52% 
12 7 29,16% 4 12,5% 0 0% 0 0% 11 11,95% 
13 18 75% 3 9,37% 4 16,66% 4 33,33% 29 31,52% 
14 10 41,66% 15 46,87% 12 50% 9 75% 46 50% 
15 10 41,66% 0 0% 1 4,16% 1 8,33% 12 13,04% 
16 8 33,33% 0 0% 1 4,16% 0 0% 9 9,78% 
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Tabela 24 – VALORES NUMÉRICOS E EM PORCENTAGEM DAS DIMENSÕES  

DO PIDAQ E DO PIDAQ COMPLETO NA ENTREVISTA 2 - VALIDADE  

 Autoconfiança 
dental 

Impacto 
social 

Impacto 
psicológico 

Impacto 
estético 

Total  

1 13 54,16% 11 28,12% 15 29,16% 6 41,66% 45 48,91% 
2 4 16,66% 0 0% 0 0% 3 25% 7 7,6% 
3 9 37,5% 0 0% 0 0% 0 0% 9 9,78% 
4 3 12,5% 0 0% 0 0% 0 0% 3 3,26% 
5 13 54,16% 9 28,12% 7 29,16% 5 41,66% 34 36,95% 
6 9 37,5% 3 9,35% 2 8,33% 4 33,33% 18 19,56% 
7 8 33,33% 2 6,25% 4 16,66% 0 0% 14 15,21% 
8 15 62,5% 0 0% 19 79,16% 9 75% 43 46,73% 
9 16 66,66% 0 0% 3 12,5% 0 0% 19 20,65% 

10 2 8,33% 2 6,25% 4 16,66% 4 33,33% 12 13,04% 
11 3 12,5% 0 0% 1 4,16% 0 0% 4 4,34% 
12 4 16,66% 4 12,5% 0 0% 4 33,33% 12 13,04% 
13 12 50% 1 3,12% 2 8,33% 4 33,33% 19 20,65% 
14 20 83,33% 12 37,5% 13 54,16% 6 50% 51 55,43% 
15 11 45,83% 0 0% 0 0% 5 41,66% 16 17,39% 
16 7 29,16% 2 6,25% 0 0% 0 0% 9 9,78% 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – GRÁFICO PARA AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DAS 

ENTREVISTAS 1 E 2 DA DIMENSÃO AUTOCONFIANÇA DENTAL - PIDAQ - 

VALIDADE 

 
r =0,769* 

ICC =0,765* 
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Figura 14 – GRÁFICO PARA AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DAS 

ENTREVISTAS 1 E 2 DA DIMENSÃO IMPACTO SOCIAL - PIDAQ - VALIDADE 
 

 
 

r =0,929* 
ICC =0,919* 

 

 
 

 

 

Figura 15 – GRÁFICO PARA AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DAS 

ENTREVISTAS 1 E 2 DA DIMENSÃO IMPACTO PSICOLÓGICO - PIDAQ - 

VALIDADE 

 
r=0,850* 

ICC=0,850* 
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Figura 16 – GRÁFICO PARA AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DAS 

ENTREVISTAS 1 E 2 DA DIMENSÃO IMPACTO ESTÉTICO - PIDAQ - VALIDADE 

 
 

r=0,744* 
ICC=0,744* 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 – GRÁFICO PARA AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DAS 

ENTREVISTAS 1 E 2 PARA TODO O INSTRUMENTO PIDAQ - VALIDADE 

 
 

r =0,949* 
ICC =0,946* 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

Escala de Autoestima de Rosenberg/UNIFESP-EPM, 

instruções, questionário e pontuação 

 

Instruções para o entrevistado 
 
Por autoestima queremos dizer o sentimento, o apreço, a 
consideração que você sente por si próprio. 
 
Em outras palavras, o quanto você gosta de si mesmo, como você 
se vê e o que pensa sobre si. 
 
Neste questionário temos 10 frases afirmativas. Você deve 
escolher a alternativa que mais próximo está daquilo que você 
sente.  
Concordar plenamente, quer dizer, concordar totalmente com a 
afirmativa. Discordar plenamente, quer dizer, discordar totalmente 
da afirmativa.  
 

Escala de Autoestima de Rosenberg/UNIFESP-EPM  

Como você avalia estas questões: 
1) De uma forma geral (apesar de tudo), estou satisfeito(a) comigo mesmo(a). 

a) Concordo plenamente 
b) Concordo 
c) Discordo 
d) Discordo plenamente 
 

2) Às vezes, eu acho que eu não sirvo para nada (desqualificado(a) ou inferior 
em relação aos outros) 

a) Concordo plenamente 
b) Concordo 
c) Discordo 
d) Discordo plenamente 
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3) Eu sinto que eu tenho um tanto (um número) de boas qualidades.  

a) Concordo plenamente 
b) Concordo 
c) Discordo 
d) Discordo plenamente 
 

4) Eu sou capaz de fazer coisas tão bem quanto a maioria das outras pessoas 
(desde que me ensinadas). 

a) Concordo plenamente 
b) Concordo 
c) Discordo 
d) Discordo plenamente 
 

5) Não sinto satisfação nas coisas que realizei. Eu sinto que não tenho muito 
do que me orgulhar. 

a) Concordo plenamente 
b) Concordo 
c) Discordo 
d) Discordo plenamente 
 

6) Às vezes, eu realmente me sinto inútil (incapaz de fazer as coisas). 
a) Concordo plenamente 
b) Concordo 
c) Discordo 
d) Discordo plenamente 
 

7) Eu sinto que sou uma pessoa de valor, pelo menos num plano igual (num 
mesmo nível) às outras pessoas.  

a) Concordo plenamente 
b) Concordo 
c) Discordo 
d) Discordo plenamente 
 

8) Não me dou o devido valor. Gostaria de ter mais respeito por mim 
mesmo(a) 

a) Concordo plenamente 
b) Concordo 
c) Discordo 
d) Discordo plenamente 
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9) Quase sempre eu estou inclinado(a) a achar que sou um(a) fracassado(a). 
a) Concordo plenamente 
b) Concordo 
c) Discordo 
d) Discordo plenamente 
 
 

10) Eu tenho uma atitude positiva (pensamentos, atos e sentimentos positivos) 
em relação a mim mesmo(a). 

a) Concordo plenamente 
b) Concordo 
c) Discordo 

       d) Discordo plenamente 
 
 
 

 

Cálculo do escore da Escala de Autoestima de 

Rosenberg/UNIFESP-EPM  

 
O cálculo é feito por meio da soma dos valores encontrados 

no gabarito que segue abaixo, de acordo com o resultado obtido com a 
aplicação do questionário ao paciente.  

 
1) De uma forma geral (apesar de tudo), estou satisfeito comigo mesmo(a). 

0  a) Concordo plenamente 
1  b) Concordo 
2  c) Discordo 
3  d) Discordo plenamente 

 
2) As vezes, eu acho que eu não sirvo para nada (desqualificado ou inferior em 

relação aos outros). 
3  a) Concordo plenamente 
2  b) Concordo 
1  c) Discordo 
0  d) Discordo plenamente 

 
3) Eu sinto que eu tenho um tanto (um número) de boas qualidades. 

0  a) Concordo plenamente 
1  b) Concordo 
2  c) Discordo 
3  d) Discordo plenamente 
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4) Eu sou capaz de fazer coisas tão bem quanto a maioria das outras pessoas 

(desde que me ensinadas). 
0  a) Concordo plenamente 
1  b) Concordo 
2  c) Discordo 
3  d) Discordo plenamente 

 
5)Não sinto satisfação nas coisas que realizei. Eu sinto que não tenho muito do 

que me orgulhar. 
3  a) Concordo plenamente 
2  b) Concordo 
1  c) Discordo 
0  d) Discordo plenamente 

 
6) As vezes, eu realmente me sinto inútil (incapaz de fazer as coisas). 

3  a) Concordo plenamente 
2  b) Concordo 
1  c) Discordo 
0  d) Discordo plenamente 

 
7) Eu sinto que sou uma pessoa de valor, pelo menos num plano igual (num 
mesmo nível) às outras pessoas. 

0  a) Concordo plenamente 
1  b) Concordo 
2  c) Discordo 
3  d) Discordo plenamente 

 
8) Eu gostaria de ter mais respeito por mim mesmo(a). Dar-me mais valor) 

3  a) Concordo plenamente 
2  b) Concordo 
1  c) Discordo 
0  d) Discordo plenamente 

 
9) Quase  sempre eu estou inclinado(a) a achar que sou um(a) fracassado(a). 

3  a) Concordo plenamente 
2  b) Concordo 
1  c) Discordo 
0  d) Discordo plenamente 

 
10) Eu tenho uma atitude positiva (pensamentos, atos e sentimentos positivos) em 

relação a mim  mesmo(a). 
0  a) Concordo plenamente 
1  b) Concordo 
2  c) Discordo 
3  d) Discordo plenamente 

DINI, QUARESMA, FERREIRA, 2004 
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Anexo 2 

 

ORAL HEALTH IMPACT PROFILE-14 BRASIL, OHIP14 

 

Nos últimos seis meses, por causa de problemas nos seus 
dentes ou sua boca: 

nunca 

raram
ente 

às vezes 

repetidam
ente 

sem
pre 

1. Você teve problemas para falar alguma palavra? 

2. Você sentiu que o sabor dos alimentos tem piorado? 

3. Você sentiu dores em sua boca ou nos seus dentes? 

4. Você sentiu incômodo ao comer algum alimento? 

5. Você ficou preocupado(a)? 

6. Você se sentiu estressado(a)? 

7. Sua alimentação ficou prejudicada? 

8. Você teve que parar suas refeições? 

9. Você teve dificuldade para relaxar? 

10. Você se sentiu envergonhado(a)? 

11. Você ficou irritado(a) com outras pessoas? 

12.Você teve dificuldades em realizar suas atividades 
diárias? 

13.Você sentiu que a vida, em geral, ficou pior? 

14.Você ficou totalmente incapaz de fazer suas atividades 
diárias? 

 

DE OLIVEIRA & NADANOVSKY, 2005 
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Anexo 3 

Psychosocial Impact of Dental Aesthetics Questionnaire em Inglês 

 

Dental Aesthetics Related Quality of Life 
The following statements describe how people may feel about the 
appearance of their teeth in daily life. Please read each sentence 

carefully and indicate your agreement with a cross in the appropriate 
box. Answer spontaneously without thinking too long. 

 
 

 

 I agree 

 not 
at all 

a 
little 

some
what 

stron
g 
 

very 
stron

g 

1. I don’t like to see my teeth in the mirror. 
     

2. I hold myself back when I smile so my teeth 

don’t show so much. 
     

3. I envy the nice teeth of other people. 
     

4. I am proud of my teeth.      

5. If I don’t know people well I am sometimes 

concerned what they might think about my 

teeth. 

     

6. I am somewhat distressed when I see other 

people’s teeth.      

     

7. I like to show my teeth when I smile.           

8. I don’t like to see my teeth in photographs.          

9. I’m afraid other people could make 

offensive remarks about my teeth. 

     

3 1 2 4 5 

3 1 2 4 5 

3 1 2 4 5 

3 1 2 4 5 

3 1 2 4 5 

3 1 2 4 5 

3 1 2 4 5 

3 1 2 4 5 

3 1 2 4 5 
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10. Sometimes I am somewhat unhappy about 

the appearance of my teeth. 

     

11. I think most people I know have nicer teeth 

than I do. 

     

12. I am pleased when I see my teeth in the 

mirror. 
     

13. Sometimes I think that people are staring 

at my teeth. 

     

14. I am somewhat inhibited in social contacts 

because of my teeth. 

     

15. I sometimes catch myself holding my hand 

in front of my mouth to hide my teeth. 

     

16. I feel bad when I think about what my 

teeth look like. 

     

17. My teeth are attractive to others.      

18. I don’t like to see my teeth when I look a 

video of myself. 

     

19. Remarks about my teeth irritate me even if 

they are meant jokingly. 

     

20. I wish my teeth looked better.  
    

21. I am satisfied with the appearance of my 
     

3 1 2 4 5 

3 1 2 4 5 

3 1 2 4 5 

3 1 2 4 5 

3 1 2 4 5 

3 1 2 4 5 

3 1 2 4 5 

3 1 2 4 5 

3 1 2 4 5 

3 1 2 4 5 

3 1 2 4 5 

3 1 2 4 5 
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teeth. 

22. I sometimes worry about what members of 

the opposite sex think about my teeth. 

     

23. I find my tooth position to be very nice.      

 
 

 

 

 

Scales: 

Aesthetic Concern: 1, 8, 18 

Psychological Impact: 3, 6, 10, 11, 16, 20 

Social Impact: 2, 5, 9, 13, 14, 15, 19, 22 

Dental Self-Confidence: 4, 7, 12, 17, 21, 23 

 

KLAGES et al., 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thank you very much  

3 1 2 4 5 

3 1 2 4 5 
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