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1. O sucesso de um instrumento de medidas é alcançado quando se 

obtem resultados merecedores de créditos para a solução de 

problemas de pesquisa.

2. Nem todo instrumento que tem confiabilidade tem validade, mas o 

que tem validade apresenta confiabilidade

3. A validade de um instrumento não é absoluta, e sim relativa … 

então, 1 instrumento não é simplesmente válido… será válido para 

este ou aquele objetivo

4. Posso elaborar um questionário? Como escolher um questionário? 

Para que utilizar? Posso utilizá-lo?



? bom instrumento de medida

2 critérios / requisitos fundamentais:

• CONFIABILIDADE - é confiança que a medida 

inspira (precisão, instrumento consistente / 

confiável, reprodutível)

• VALIDADE – representação precisa do que se 

quer medir

Martins GA. RBGN, 2006



Confiabilidade
constância / estabilidade

– para obtenção:

comparar os resultados em situações semelhantes  e 

sucessivas

Medidas confiáveis geram os 

mesmos resultados

grau de confiança

margem de erro

replicáveis e consistentes

- desvio padrão

-Teste reteste

-Técnicas de formas 

equivalentes, de medidas 

partidas

- a partir de avaliadores

- Coeficiente de Cronbach

- Coeficiente KR-20



Validade

• Capacidade que o instrumento tem de medir aquilo que 

se propõe a medir

- de face (determinada pelo consenso da equipe)

- de conteúdo (relevância de cada item)

- de construção (comparação com outro instrumento)

3. A validade de um instrumento não é 

absoluta… é relativa… então, 1 instrumento 

não é simplesmente válido… será válido para 

este ou aquele objetivo



Confiabilidade e Validade

1. O sucesso de um instrumento de medida é alcançado quando se 

obtem resultados merecedores de créditos para solução de um 

problema de pesquisa.

2. Nem todo instrumento que tem confiabilidade tem validade, mas o 

que tem validade apresenta confiabilidade.

confiável válido+

ex: depoimento



Adaptação dos instrumentos

Com raras exceções os indicadores de QVRS – língua 

inglesa p/ população que fala inglês...

3 motivos:

• complexidade do processo de criação de um

questionário;

• adaptação permite confiabilidade e validade similar ao

instrumento original;

• necessidade de elementos de referência para serem

utilizados em investigações em que participam vários

países.

Casas-Anguita et al. Med Clin (Barc), 2001

http://pastoresdeagudos.files.wordpress.com/2007/10/question-mark1.jpg


• Variedade de métodos – desde tradução direta 
à metodologia de tradução/retradução.

Metodologia Guillemin

Proposta de conjunto de instruções 

padronizadas p/ adaptação transcultural

Guillemin, Bombardier, Beaton. J Clin Epidemiol 

46:1417-1432,1993



Metodologia Guillemin

5 passos essenciais:

1. Técnica de tradução

2. Técnica de retradução

3. Abordagem por comitê de revisão

4. Pré-testes

5. Adaptação dos pesos dos escores

Castro et al. Cad. Saúde Pública, 2007

Ciconelli RM. Rev Bras Reumatol, 2003

http://www.universia.com.br/materia/img/ilustra/2006/jan/laboratorios.jpg


Metodologia Guillemin

1. Técnica de tradução

✓ 2 tradutores independentes e cientes dos objetivos da 

tradução (tradutores com grau de instrução muito alto 

podem não ser culturalmente representativos).

2. Avaliação da tradução inicial (back-translation)

✓ Vertido para o idioma original e

comparado ao instrumento de origem.

✓ Realizada por outros 2 tradutores, com bom

conhecimento dos 2 idiomas (deveria ser feita p/ língua

materna dos tradutores) que não devem estar cientes dos

objetivos da tradução.

http://breadandroses.files.wordpress.com/2008/06/livros.jpg
http://pedradeajuda.files.wordpress.com/2008/01/melhores_livros1.jpg


Metodologia Guillemin

3. Comitês de revisão

✓ Equipe multidisciplinar 

- comparar a versão traduzida e retraduzida 

com a original;

- produzir uma versão final;

- verificar instruções dos questionários;

- verificar as escalas de respostas.

Membros devem conhecer a doença 

investigada, a finalidade do instrumento 

utilizado e os conceitos explorados –

bilíngües de preferência.



Metodologia Guillemin

4. Pré-testes

✓ Testada em estudo piloto p/ checar se 

existem erros na tradução;

✓ Técnica de sondagem (alternativa: 

indivíduos bilíngües podem comparar as 2 

versões).

5. Adaptação dos pesos dos escores

✓ Instrumentos que utilizam pesos

diferenciados, estes também devem ser

avaliados para determinar se têm validade

transcultural.

http://humortalha.com/blog/wp-content/uploads/2008/03/trabalhodeequipe.JPG


Durante a tradução...

Aspectos a serem avaliados:

✓ Equivalência semântica – gramatical e de vocabulário.

✓ Equivalência idiomática – adequação de expressões 
idiomáticas (ex: I am blue).

✓ Equivalência cultural – coerência entre termos 
utilizados na tradução com o contexto cultural da 
população a qual se destina.

✓ Equivalência conceitual – adequação de conceito ao 
contexto social (ex: “tia”, “irmão” podem significar mais 
que grau de parentesco).

http://bp0.blogger.com/_fOJD67rCP10/R9jrhPSqtbI/AAAAAAAAF4A/yJdoodOLvdA/s400/20060408183018-medicos-cubanos.jpg
http://reche.files.wordpress.com/2007/07/foto_home.jpg
http://www.jovemdoutor.org.br/jovemdoutor/galeria/20070630tatui/DSC00334.jpg


Simplificação da Metodologia Guillemin

Proposta por Falcão et al., 2003.

✓ Tradução – 1 médico ou profissional da saúde, bilíngue. Conhecedor de 

conceitos de QV, de adaptação cultural e da doença específica (se for o 

caso) – versão 1.

✓ Back-translation – feita por tradutor nativo da língua do original. Esta 

será revisada por 2 tradutores – versão 2.

✓ Adaptação cultural – grupo: 2 médicos ou profissional da saúde 

+ 1 paciente instruído e diferenciado 

+ 1 professor nativo da língua do questionário

Revisão detalhada, item por item, dos tipos de equivalência –substituindo 

itens mal compreendidos, culturalmente inadequados ou não aplicáveis.

Falcão et al. Translation and cultural adaptation of Quality of Life Questionnaires. 

An Evaluation of Methodology. J Rheumatol 30:379-385, 2003.

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.grupocga.com/img/parceiros.gif&imgrefurl=http://www.grupocga.com/home/parceiros.php&h=250&w=376&sz=58&hl=pt-BR&start=5&usg=__Ia_KUB03aVvR1I31FpWuEHm-A28=&tbnid=wIbqkl1ky0a9NM:&tbnh=81&tbnw=122&prev=/images%3Fq%3Dtrabalho%2Bem%2Bequipe%26gbv%3D2%26hl%3Dpt-BR


Castro et al. Adaptação transcultural de índices de qualidade de vida 

relacionada à saúde bucal. Cad. Saúde Pública 2007.

✓ Objetivo: avaliar criticamente o processo de adaptação transcultural 

dos principais instrumentos de QVRSbucal, para determinar se 

métodos apropriados foram seguidos.

✓ Métodos: LILACS, MEDLINE. Termos: quality of life, oral health, 

questionnaires, index, interviews, validation, translation, languages.  

Critério inclusão: menção clara do método para tradução e/ou 

adaptação transcultural. Dos 44 artigos, 29 foram selecionados.

✓ Resultados: Descrição imprecisa dos tradutores, dos comitês, falta 

de informações da caracterização da amostra no piloto. 

✓ Conclusões: Grande disparidade de metodologias para adaptar 

instrumentos de QVRSbucal.

Limita comparações de resultados.

Falta de indicadores adequados às diversas realidades culturais.



4. Posso elaborar um questionário? Como escolher um questionário? 

Para que utilizar? Posso utilizá-lo?

- complexidade do processo de criação de um questionário.

- adaptação permite confiabilidade e validade similar ao instrumento original;

- elementos de referência para serem utilizados em investigações em que 

participam vários países.

UTILIZAÇÃO de 1 instrumento - ADAPTAÇÃO CULTURAL 

(tradução - Metodologia Guillemin) + CONFIABILIDADE e 

VALIDADE


