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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A rinoplastia é uma das operações mais procuradas por 

indivíduos com o transtorno dismórfico corporal (TDC), caracterizado por 

uma insatisfação excessiva com a aparência que pode afetar os resultados 

de satisfação em Cirurgia Plástica. OBJETIVO: Traduzir para a língua 

portuguesa, adaptar culturalmente e validar a Body Dysmorphic Symptoms 

Scale (BDSS). MÉTODOS: Oitenta pacientes de ambos os gêneros, que 

desejavam submeter-se à rinoplastia, foram selecionados no Ambulatório 

de Cirurgia Nasal da Disciplina de Cirurgia Plástica da Universidade 

Federal de São Paulo, entre Fevereiro de 2014 e Março de 2015. Trinta 

pacientes participaram da fase de adaptação cultural. A reprodutibilidade 

foi testada em 20 pacientes e a validade de construto em 50 pacientes 

[correlação entre a BDSS e a Versão Brasileira da Yale Brown Obsessive 

Compulsive Scale Modificada para Transtorno Dismórfico Corporal (BDD-

YBOCS)]. RESULTADOS: A consistência interna foi testada pelo alfa de 

Cronbach (0,805). A BDSS apresentou excelente reprodutibilidade 

interobservador (r=0,909; CCI=0,873; p<0,001) e intraobservador 

(r=0,956; CCI=0,939; p<0,001). Houve diferença entre pacientes com e 

sem sintomas (p<0,001) (BDSS). Observou-se forte correlação (r=0,841; 

p<0,001) entre BDD-YBOCS e BDSS. A área sob a curva ROC foi de 

0,981, revelando boa acurácia para discriminar a presença de sintomas do 

TDC. Quarenta e seis por cento dos pacientes apresentaram sintomas para 

TDC (BDSS) e em 54% dos pacientes identificaram-se sintomas obsessivo-

compulsivos moderados a graves com a aparência (BDD-YBOCS). 

CONCLUSÃO: A BDSS foi traduzida para a língua portuguesa, do Brasil, 

adaptada culturalmente, e mostrou-se reprodutível, apresentando validades 
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de face, conteúdo e construto, sendo denominada Escala de Sintomas da 

Dismorfia Corporal-UNIFESP/EPM (BDSS-UNIFESP/EPM).  
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1. INTRODUÇÃO 

Os padrões estéticos de beleza moldam pensamentos que, por um 

lado, levam a um aumento da demanda por cirurgias plásticas e, por outro, 

à discrepância entre o que é concebido como ideal e a realidade pessoal (DE 

BRITO et al., 2014). Assim, a procura por procedimentos nessa 

especialidade médica pode ser uma estratégia adaptativa numa cultura que 

valoriza a aparência física (SARWER & CRERAND, 2004; VEALE, 2004; 

CASH, SANTOS, WILLIAMS, 2005; DE BRITO et al., 2010; MULKENS et al., 

2012; DE BRITO et al., 2014; FELIX et al., 2014; DE BRITO et al., 2016a; DE 

BRITO et al., 2016b), com ênfase na juventude e forma do corpo (VINDIGNI 

et al., 2002; FONTENELLE et al., 2006; SWAMI et al., 2009; LAI et al., 2010), 

e estar associada ao avanço e inovação de tecnologias em medicina 

estética, que permitiu mais segurança para os procedimentos cirúrgicos e 

não-cirúrgicos (SARWER & CRERAND, 2008; FELIX et al., 2014). Por outro 

lado, o impacto dos benefícios terapêuticos da cirurgia plástica na melhora 

da autoestima e da imagem corporal tem sido reconhecido (DE BRITO et al., 

2010; DE BRITO et al., 2012; NETO et al., 2012; FELIX et al., 2014). 

Entretanto, esta demanda pode estar reforçada por uma condição 

psiquiátrica – o transtorno dismórfico corporal (TDC), na medida em que, 

indivíduos portadores, frequentemente, procuram procedimentos em 

cirurgia plástica para corrigir o defeito percebido e melhorar a extrema 

insatisfação com a sua aparência física (ALTAMURA et al., 2001; 

MÜHLBAUER, HOLM, WOOD, 2001; HODGKINSON, 2005; BELLINO et al., 

2006; RIEF et al., 2006; DAINES & MOBLEY, 2008; LAI et al., 2010; 

MULKENS et al., 2012; FELIX et al., 2014; DE BRITO et al., 2016a; DE BRITO 

et al., 2016b). Além disso, a diferença das taxas altas de prevalência do 

TDC na população geral e nas várias especialidades pode revelar que, 
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apesar de ser uma doença mental, é mais comum em outras clínicas do que 

nas unidades de saúde mental (SARWER & CRERAND, 2008; KAYMAK, 

TANER, SIMSEK, 2009; BJORNSSON, DIDIE, PHILLIPS, 2010; BUHLMANN et 

al., 2010; LAI et al., 2010; KYLE, 2012; DE BRITO et al., 2013; DE BRITO et 

al., 2016a).  

O TDC é categorizado como transtorno neuropsiquiátrico e envolve 

fatores biológicos como vulnerabilidade genética e disfunção neuroquímica 

(BUHLMANN et al., 2002; FEUSNER, YARYURA-TOBIAS, SAXENA, 2008), 

bem como aspectos da história individual (AOUIZERATE et al., 2003; 

ZUCKERMAN & ABRAHAM, 2008; DE BRITO et al., 2014). 

Segundo a American Psychiatric Association. Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders (2013) (DSM-5), o TDC é 

caracterizado pela preocupação excessiva com um, ou mais defeitos, ou 

falhas percebidas na aparência, que podem não ser observáveis pelos 

outros. A condição também é caracterizada por comportamentos 

compulsivos, ou repetitivos, como checagem do espelho, comportamentos 

repetitivos e excessivos (grooming patológico), transtorno de escoriação 

(skin picking) e busca de reasseguramento do defeito percebido, ou por 

atos mentais como comparação da própria aparência com a os outros, que 

resultam em sofrimento clínico significativo. Esses comportamentos não 

podem ser explicados por preocupações normais com a aparência física, 

como peso ou forma do corpo, ou por questões relacionadas à gordura 

corporal ou peso, em indivíduos que preenchem critério para transtornos 

alimentares e podem estar associados com a dismorfia muscular, ocorrendo 

em diferentes níveis de percepção, ou graus de insight (DE BRITO et al., 

2014; DE BRITO et al., 2015a; DE BRITO et al., 2016a; DE BRITO et al., 

2016b). 
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Indivíduos com TDC costumam procurar o cirurgião plástico 

(ANDREASEN & BARDACH, 1977; GLASER & KAMINER, 2005; SHRIDHARANI 

et al., 2010; DE BRITO et al., 2014; DE BRITO et al., 2015a; BRITO et al., 

2015b; FELIX et al., 2014; DE BRITO et al., 2016a; DE BRITO et al., 2016b), 

porque não compreendem que, a insatisfação com a aparência física, refere-

se ao grau de distorção da imagem corporal (KISELY et al., 2002; VINDIGNI 

et al., 2002; PAVAN et al. 2008; PHILLIPS et al. 2008; DE BRITO et al., 2014; 

DE BRITO et al., 2015a; DE BRITO et al., 2016a; DE BRITO et al., 2016b), 

sendo a rinoplastia um dos procedimentos mais procurados por razões 

étnicas, por adolescentes e por indivíduos com o TDC (PHILLIPS et al., 

2001; KISELY et al., 2002; CRERAND et al., 2005; ANDRETTO AMODEO, 

2007; ENDE, LEWIS, KABAKER, 2008; AMBRO & WRIGHT, 2008; JAVO & 

SORLIE, 2010; TASMAN, 2010; ALAVI et al., 2011; JAVANBAKTH et al., 

2012; MR et al., 2013; FELIX et al., 2014; CONSTANTIAN & LIN, 2014; DE 

BRITO et al., 201a; DE BRITO et al., 2016a). 

Considerando-se estudos de prevalência em Cirurgia Plástica, embora 

a maioria dos autores pesquisados relatasse um percentual de 6 a 15% 

(HODGKINSON, 2005; MALICK, HOWARD, KOO, 2008; SARWER & CRERAND, 

2008; ZUCKERMAN & ABRAHAM, 2008), outros apontaram percentuais entre 

16 e 24% (VEALE, HARO, LAMBROU, 2003; BELLINO et al., 2006; ALAVI et 

al., 2011; PICAVET et al., 2011), ou maiores que 40% (VINDIGNI et al., 

2002; FELIX et al., 2014; DE BRITO et al., 2016a; DE BRITO et al., 2016b) 

em pacientes com quadro clínico para TDC. 

Indivíduos com TDC são uma população de alto risco e propensos a 

tipos de comportamentos autoagressivos (transtorno de escoriação, 

tricotilomania), abuso de substâncias (álcool e outras drogas), transtornos 

alimentares, busca obsessiva por procedimentos estéticos, compras 

compulsivas, repetidas hospitalizações, apresentando taxas altas de ideação 
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(80%) e tentativa de suicídio (24%) (PHILLIPS et al., 2001; PHILLPS & 

MENARD, 2006; PHILLIPS, 2007; FANG & HOFMANN, 2010; PHILLIPS et al., 

2010; REESE, MCNALLY, WILHEM, 2010; MICHALCZUK et al., 2011; DE 

BRITO et al., 2013; DE BRITO et al., 2014; DE BRITO et al., 2016a). 

Assim, uma preocupação excessiva com a aparência física pode 

esconder traços psicopatológicos, que nem sempre são fáceis de 

reconhecer, podendo envolver, se negligenciada, consequências 

iatrogênicas e médico-legais (DA SILVA et al., 2010; DE BRITO et al., 2014; 

CONSTANTIAN & LIN, 2014a; VILA-NOVA DA SILVA et al., 2015). 

Por outro lado, com o crescimento do número de indivíduos que 

buscam a cirurgia estética, a identificação do TDC será, em sua maioria, 

feita por cirurgiões plásticos e não por psiquiatras (VINDIGNI et al., 2002;  

DE BRITO, NAHAS, FERREIRA, 2012; DE BRITO et al., 2014; FELIX et al., 

2014; DE BRITO et al., 2015a; DE BRITO et al., 2015b; DE BRITO et al., 

2016a; DE BRITO et al., 2016b). 

Por esta razão, torna-se importante desenvolver mecanismos para 

identificar a doença e verificar se a cirurgia plástica seria ou não 

contraindicada para esse grupo de pacientes (DE BRITO, NAHAS, FERREIRA, 

2012; DE BRITO et al., 2013; DE BRITO et al., 2014; FELIX et al., 2014, DE 

BRITO et al., 2015a; BRITO et al., 2015b). 

Sabendo-se que, a insatisfação corporal é o principal sintoma do TDC 

e que, esse aspecto e a comorbidade com outros transtornos mentais 

(PERUGI et al., 1997; KISELY et al., 2002; BELLINO et al., 2006; 

BARAHMAND, MOZDSETAN, NARIMANI, 2010; ALAVI et al., 2011), poderiam 

comprometer a percepção do resultado em termos de satisfação, a sua 

avaliação, anteriormente ao procedimento de cirurgia plástica tornar-se-ia 

essencial (ANDRETTO AMODEO, 2007; MALICK, HOWARD, KOO, 2008; 
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PECORARI et al. 2010; PICAVET et al. 2013). Além disso, a aplicação 

padronizada de métodos de avaliação, bem como a identificação de 

alterações psicológicas antes da intervenção cirúrgica, poderia garantir 

melhor acesso e tratamento para essa população de pacientes (DE BRITO et 

al., 2013; DE BRITO et al., 2014; FELIX et al., 2014; DE BRITO et al., 2015a; 

DE BRITO et al., 2016a; DE BRITO et al., 2016b). 

Desta forma, torna-se relevante identificar e diferenciar sintomas do 

TDC, mostrando a importância da validação de instrumentos específicos de 

avaliação psicológica no processo de triagem de procedimentos em cirurgia 

plástica. 
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2. OBJETIVO 

Traduzir para a língua portuguesa, adaptar 

culturalmente e validar a Body Dysmorphic 

Symptoms Scale (BDSS). 
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3. LITERATURA 

3.1 TRANSTORNO DISMÓRFICO CORPORAL (TDC) 

MORSELLI & JEROME (2001) traduziram um artigo, a partir dos escritos 

de Enrico Morselli em 1886, sobre dismorfofobia e tafefobia. A publicação, 

em 1891 no Bolletino dell'Accademia Medica di Genova, foi reconhecida 

como a primeira descrição do quadro da dismorfofobia associada ao 

transtorno dismórfico corporal (TDC). A dismorfofobia representava um 

sentimento subjetivo de feiura, ou de um defeito físico que o paciente 

considerava que era notado por outros, apesar de sua aparência normal. O 

aparecimento súbito e a fixação da ideia de sua própria deformidade, o 

medo de estar ou tornar-se deformado, bem como a vivência desse 

pensamento desencadeavam um sentimento de grande ansiedade e 

caracterizaram a dismorfofobia. 

PHILLIPS et al. (2005) realizaram um estudo prospectivo e longitudinal  

do curso do TDC, em 200 pacientes a partir de 12 anos de idade. 

Utilizaram como instrumentos: Structured Clinical Interview for DSM-IV 

Axis I Disorders (SCID-I), Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis 

II Personality Disorders (SCID-II), Yale Brown Obsessive Compulsive 

Scale Modified for Body Dysmorphic Disorder (BDD-YBOCS), 

Adjustment Scale-Self-Report (SAS-SR), Range of Impaired Functioning 

Tool (LIFE-RIFT) e Social and Occupational Functioning Assessment 

Scale (SOFAS). Concluíram que indivíduos com TDC apresentaram altas 

taxas de ideação suicida (78%) e tentativas de suicídio (27,5%), que foram 

correlacionadas tanto ao grau de comprometimento psicossocial provocado 

pela doença, como à comorbidade com outros transtornos psiquiátricos. 
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Relataram, ainda, que indivíduos com TDC não costumavam revelar seus 

sintomas ao médico. 

PHILLIPS et al. (2010) assinalaram que a dismorfofobia foi incluída na 

nosologia psiquiátrica, como transtorno somatoforme atípico, após a 

publicação da terceira edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais (DSM-III), pela Associação Psiquiátrica Americana 

(1980). Mas adquiriu critérios diagnósticos somente em 1987, quando 

passou a ser denominada TDC e descrita como transtorno somatoforme na 

terceira edição revisada do Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais (DSM-III-R). A quarta edição revisada do Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-IV-TRTM) e a 

Classificação Internacional de Doenças (CID10) foram considerados os 

principais sistemas de classificação da psiquiatria ocidental. Embora 

existissem estudos e descrições clínicas de dismorfofobia  na  Europa, 

desde a década de 70, o conceito não representava uma autonomia 

nosológica  na CID-10, sendo incluído na categoria de hipocondria (F45.2). 

Os autores sugeriram operacionalizar características clínicas do TDC, na 

elaboração da quinta edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais (DSM-5). 

3.2 TRANSTORNO DISMÓRFICO CORPORAL E CIRURGIA PLÁSTICA 

KNORR, EDGERTON, HOOPES (1967) relataram a insatisfação de alguns 

pacientes em Cirurgia Plástica, classificando-os de insaciáveis. Referiram 

que esses pacientes, geralmente, solicitavam múltiplas cirurgias para 

corrigir defeitos imperceptíveis, ou inexistentes. Esses pacientes 

apresentavam grande insatisfação com os resultados após a cirurgia, apesar 

de tecnicamente adequados. 
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HAY (1970) publicou um dos primeiros artigos sobre dismorfofobia. 

Avaliou 17 pacientes com queixas de dismorfofobia e concluiu que eram 

psicologicamente alterados quando comparados ao grupo controle. Os 

casos foram descritos com o relato do próprio paciente, observação clínica 

do médico e diagnóstico, permitindo identificar as principais características 

clínicas da enfermidade, dentre as quais o desejo de procedimentos de 

cirurgia plástica e o risco de suicídio. Concluiu que a dismorfofobia era um 

sintoma não específico, que poderia ocorrer em diferentes síndromes 

psiquiátricas. 

ANDREASEN & BARDACH (1977) escreveram que a dismorfofobia ― 

um sentimento subjetivo de feiura numa pessoa com aparência normal ― 

embora fosse observada em pacientes que buscavam  cirurgias plásticas, 

não constava dos principais manuais de diagnóstico psiquiátrico. 

Apresentaram dois relatos de caso e sugeriram o aprofundamento de 

pesquisas em casuísticas maiores, para determinar se a dismorfofobia era o 

sintoma de uma doença, ou a doença em si, com critérios diagnósticos 

específicos. Acrescentaram que, em seus atendimentos clínicos, 

aproximadamente dois por cento dos pacientes que buscavam 

procedimentos de cirurgia plástica, apresentavam essa condição. Relataram 

características essenciais desses pacientes como crenças, experiência 

subjetiva da deformidade, percepções de autorreferência, grau de 

sofrimento e comprometimento do funcionamento afetivo, social e 

profissional, bem como o desejo de procedimentos de cirurgia plástica.  

THOMSON JR, KNORR, EDGERTON (1978) fizeram uma revisão da 

literatura da avaliação psiquiátrica dos candidatos à Cirurgia Plástica, 

considerando os candidatos à rinoplastia como protótipo. Apontaram a 

importância do conhecimento das motivações dos pacientes e dos 

benefícios psicológicos da cirurgia estética. Relataram, também, o 
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aparecimento de ansiedade reativa e depressão transitória no período de 

pós-operatório imediato, como resposta adaptativa. Acrescentaram, ainda, 

que reações emocionais no pós-operatório eram, geralmente, amenas e 

transitórias. Concluíram que, a grande maioria dos pacientes que se 

submeteu à cirurgia plástica reportou, independentemente do diagnóstico 

psiquiátrico, satisfação, melhora na autoestima e nos sintomas depressivos. 

Afirmaram, também, que a melhora nas relações interpessoais, sem 

mudança significante na personalidade básica, foi uma observação 

consistente nesses casos. Segundo os autores, graves distúrbios 

psicológicos não seriam uma contraindicação direta para a operação. 

PHILLIPS (1991), em revisão da literatura, afirmou que conceitos 

descreveram o TDC antes da entrada na nosologia psiquiátrica, como 

hipocondria da beleza, ou hässlichkeitskümmer (alguém que teme ser feio) 

por Jahrreiss, em 1930; e hipocondria dermatológica por Zaidens, em 1950, 

para descrever os pacientes que focavam os defeitos percebidos na pele e 

cabelo.  

SARWER et al. (1998) investigaram a prevalência do TDC, em 100 

pacientes do gênero feminino que procuraram procedimentos de cirurgia 

plástica, utilizando os seguintes instrumentos: Multidimensional Body-Self 

Relations Questionnaire (MBSRQ) e Body Dysmorphic Disorder 

Examination – Self - Report (BDDE-SR). Concluíram que essas pacientes 

não apresentaram maior insatisfação com a aparência geral, quando 

comparadas com os dados populacionais. Entretanto, relataram maior 

insatisfação quando consideradas as regiões corporais específicas a serem 

operadas. As cirurgias mais procuradas foram: ritidoplastia, blefaroplastia, 

mamoplastia redutora, rinoplastia e lipoaspiração. Sete por cento foram 

incluídas nos critérios diagnósticos para TDC. Os autores consideraram que 

o DSM-IV não categorizava, adequadamente, pacientes que apresentavam 
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extrema angústia com a aparência física e buscavam tratamento na Cirurgia 

Plástica. Portanto, o diagnóstico deveria categorizar indivíduos com 

acentuado sofrimento, em torno de um problema estético específico, que 

não seria capturado pelos critérios diagnósticos do TDC. 

PERTSCHUK et al. (1998) realizaram uma investigação da insatisfação 

da imagem corporal no pré-operatório, em 30 pacientes do gênero 

masculino submetidos à cirurgia plástica, comparando-os com 30 pacientes 

do gênero feminino que se submeteram a procedimentos similares. Foram 

aplicados dois questionários: MBSRQ e BDDE-SR. Os autores concluíram 

que as mulheres apresentaram mais preocupação com a aparência física. 

Não houve diferença no grau de insatisfação quanto à parte específica do 

corpo que consideraram para a cirurgia. Em um dos pacientes foi 

diagnosticado o TDC; os homens procuraram mais a rinoplastia e as 

mulheres a ritidoplastia. Os pacientes consideraram a cirurgia plástica 

como intervenção para a melhora da saúde, mais do que uma alteração 

estética. Segundo os autores, o conceito de imagem corporal era uma 

perspectiva alternativa para compreender a psicologia dos pacientes em 

Cirurgia Plástica. 

PHILLIPS & DUFRESNE (2000) dissertaram sobre a definição e 

características clínicas do TDC, enquanto roteiro para cirurgiões plásticos e 

dermatologistas; pacientes com TDC procuravam esses profissionais com 

frequência. Referiram que, embora o TDC fosse um transtorno comum, 

geralmente, não era diagnosticado na prática médica, e consistia de 

preocupação excessiva com um defeito, ou falha mínima na aparência 

física, provocando angústia e prejuízo nos aspectos social e emocional. 

Esses pacientes tinham a qualidade de vida prejudicada e apresentavam 

altos índices de tentativas de suicídio. As regiões de insatisfação mais 

comuns eram as da pele, cabelo e nariz. Apesar da escassez de estudos 
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sobre os efeitos dos procedimentos de cirurgia plástica e dermatologia, no 

tratamento desse perfil de pacientes, os autores contraindicaram a cirurgia 

plástica. Sugeriram triagens e pesquisas do TDC. 

MÜHLBAUER, HOLM, WOOD (2001) destacaram um grupo de pacientes 

que sofria com o chamado complexo de Thersites, em que um defeito físico 

mínimo causava grande angústia. Thersites referia-se à figura do soldado 

Thersites, descrito por Homero na Ilíada, como o “homem mais feio e 

insolente daquele lugar”. Segundo os autores, pacientes com TDC 

procuravam, inicialmente, o cirurgião plástico para amenizar a deformidade 

e aliviar o sofrimento por meio da correção cirúrgica. Afirmaram que os 

cirurgiões plásticos deveriam conhecer esse transtorno mental em seus 

pacientes, no momento da consulta. Sugeriram a Body Dysmorphic 

Symptoms Scale (BDSS), denominada pelos autores de Modified Pisa Body 

Dysmorphic Symptoms Scale, como instrumento para triagem do TDC em 

pacientes que buscavam procedimentos de cirurgia plástica. Segundo os 

autores, o instrumento era uma escala de avaliação simples, um guia útil de 

expressão dos sentimentos e expectativas do candidato à cirurgia e que, 

permitiria uma primeira avaliação psicológica para estimar características 

psicopatológicas do TDC. Os autores descreveram ainda a relevância das 

questões da seguinte forma: respostas positivas de 1 a 5 significariam que 

os pacientes teriam apenas benefícios à cirurgia corretiva; de 1 a 7 seriam 

pobres candidatos à cirurgia e respostas positivas de 1 a 10 representariam 

a exclusão do candidato a qualquer intervenção estética. 

ALTAMURA et al. (2001) definiram as características demográficas e 

clínicas do TDC em 487 indivíduos de centros hospitalares de Medicina 

Estética, distribuídos em três partes: grupo com TDC (6,3%), subgrupo 

clínico com TDC - considerados os pacientes, cujos sintomas não induziam 

a significante prejuízo na qualidade de vida – (18,4%), e grupo controle. 
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Foram utilizados os instrumentos: SCID-I e BDD-YBOCS. A ideação 

suicida foi maior no grupo TDC (49,7%), do que no subgrupo que não 

preenchia todos os critérios para TDC (12,1%). Segundo os autores, 

pacientes com TDC não reconheciam suas crenças, que estariam 

relacionadas à doença mental, e procuravam mais tratamentos estéticos do 

que serviços de atendimento psiquiátrico. 

PHILLIPS et al. (2001), em estudo retrospectivo, investigaram a 

presença de tratamentos não psiquiátricos em 289 indivíduos (250 adultos e 

39 adolescentes) diagnosticados com TDC pelo SCID-I, que participavam 

do programa de atendimento mental. Concluíram que, a maioria dos 

adultos (66%), procurou tratamento não psiquiátrico para as falhas 

percebidas na aparência física. A especialidade mais procurada foi a 

Dermatologia, seguida de Cirurgia Plástica. O procedimento mais comum 

foi a rinoplastia, seguido de mentoplastia e mamoplastia. Apenas 7,3%, de 

todos os tratamentos levaram à diminuição da preocupação com a região 

corporal tratada e melhora dos sintomas do TDC. Os autores apresentaram 

características demográficas e clínicas e salientaram comportamentos 

autoagressivos. Dois pacientes tentaram fazer a cirurgia em si mesmo: uma 

paciente cortou seus mamilos e um outro tentou fazer uma rinoplastia, 

substituindo sua cartilagem do nariz com cartilagem de frango. 

KISELY et al. (2002) compararam, em um grupo composto de 84 

pacientes, as características dos que foram submetidos à cirurgia plástica 

por razões estéticas, com as de um grupo que se submeteu a procedimentos 

considerados reparadores. Investigaram a correlação entre dismorfismo e 

comorbidades psiquiátricas. Os questionários aplicados foram General 

Health Questionnaire (GHQ-12) e Dysmorphic Concern Questionnaire 

(DCQ). Os autores encontraram uma correlação significante entre 

dismorfismo e sintomas psiquiátricos. Essa associação foi estatisticamente 
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significante nos pacientes de cirurgia plástica estética em comparação com 

os da cirurgia reconstrutiva. 

FLAGEUL, GODEFROY, LACOEUILHE (2003) relataram que a dimensão 

psicológica, satisfação e qualidade de vida tinham igual significado. 

Afirmaram, também, que a capacidade de reparação da cirurgia plástica é 

que lhe conferia o valor terapêutico e que, a intervenção, nunca alcançaria 

esse valor nos pacientes com TDC. Esses autores trouxeram, em seu 

estudo, o ponto de vista de cirurgiões plásticos, psicólogos, psiquiatras e 

juristas, concluindo que toda a cirurgia plástica era reconstrutiva porque 

almejava a estética, cujo estado harmônico seria um dos fatores de bem-

estar individual e social. 

VEALE, DE HARO, LAMBROU (2003) determinaram a frequência do 

TDC em pacientes que buscaram a rinoplastia e compararam com os da 

clínica psiquiátrica. Os instrumentos utilizados foram: Body Dysmorphic 

Disorder Questionnaire (BDDQ), Hospital Anxiety and Depression Scale 

(HADS), BDD-YBOCS e Rhinoplasty Questionnaire. Numa primeira fase 

do estudo, após a aplicação do BDDQ, identificaram 20,7% de pacientes 

com a possibilidade de diagnóstico para TDC. No entanto, os autores 

identificaram um grupo de pacientes com características subclínicas, ou 

leves para TDC, que ficou satisfeito com a rinoplastia. Num segundo 

estágio compararam pacientes, que não apresentavam sintomas e que se 

mostraram satisfeitos com a rinoplastia, com pacientes diagnosticados com 

TDC atendidos na unidade de Psiquiatria (que desejavam a cirurgia, mas 

que, por uma variedade de razões, não conseguiram fazê-la). Concluíram 

que pacientes com o TDC eram significantemente mais jovens, depressivos 

e ansiosos e mais preocupados com o seu nariz e corpo. Apresentavam, 

ainda, prejuízo nas relações interpessoais que afetava a qualidade de vida. 
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Sugeriram, assim, mais estudos para refinar os questionários do TDC em 

populações maiores, em atendimento na Cirurgia Plástica. 

SARWER et al. (2004), em revisão de literatura, avaliaram o histórico 

de saúde mental e tratamento psiquiátrico, em pacientes que procuraram 

procedimentos de cirurgia plástica, revelando que essa população parecia 

ser mais doente do que aquela que não procurava tratamentos estéticos. A 

depressão foi o transtorno mental mais referido em ambos os grupos. Cerca 

de 20% dos pacientes relataram ter experienciado alguma forma de 

psicopatologia no momento da cirurgia. Contudo, segundo os autores, o 

aumento do uso de medicação entre essa população poderia ser reflexo do 

comportamento de procura de ajuda - esses pacientes eram mais propensos 

a usar assistência médica como um meio de melhorar a performance de 

uma forma geral. Pacientes que buscavam a cirurgia plástica costumavam 

reportar grande investimento em saúde e em fitness, quando comparados 

àqueles que não apresentavam interesse em procedimentos estéticos. 

Embora a cirurgia estética não melhorasse a saúde física, os pacientes 

associavam a mudança cirúrgica à melhora do bem-estar psicológico. Os 

resultados assinalaram resultados contraditórios e sublinharam a 

importância de triagem de pacientes de Cirurgia Plástica, bem como o 

encaminhamento para profissionais da área da saúde mental, sempre que 

necessário. Muitas vezes, outras informações, como a presença de TDC, 

transtornos alimentares e abuso de substâncias, não eram referidas pelos 

pacientes, porque não seriam adequadamente perguntados acerca de seus 

sintomas. Os autores assinalaram que era crucial determinar as formas de 

psicopatologia que estavam associadas a pobres resultados e, 

consequentemente, seriam uma contraindicação ao tratamento estético e 

cirúrgico. 
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CRERAND et al. (2005) relataram que, indivíduos incluídos nos 

critérios diagnósticos para TDC procuravam tratamento cirúrgico e não 

psiquiátrico para melhorar defeitos percebidos em sua aparência física. 

Utilizaram os instrumentos de avaliação: Body Dysmorphic Disorder (BDD 

Form), Medical Outcomes Study 36-Item Short-Form (SF-36), Quality of 

Life Enjoyment and Satisfaction Questionnaire (QLES-Q), Social 

Adjustment Scale Self-Report (SAS-SR), BDD-YBOCS e Brown 

Assessment of Beliefs Scale (BABS). Aqueles pacientes, cujo grau de 

convicção assumiu características delirantes, foram avaliados pelo 

Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I Disorders Patient Edition 

(SCID-I/P). Em 200 indivíduos diagnosticados com TDC (184 adultos e 16 

adolescentes) descreveram a frequência para TDC (71% dos pacientes 

procuraram tratamento, e 64% o receberam), os tipos de tratamentos 

buscados por estes pacientes (a Dermatologia foi a especialidade mais 

procurada, seguida da Cirurgia Plástica - rinoplastia, lipoaspiração e 

mamoplastia de aumento) e os resultados do tratamento instituído 

(tratamentos não psiquiátricos raramente melhoravam os sintomas do 

TDC). 

GLASER & KAMINER (2005), em revisão da literatura,  concluíram que 

o TDC afetava, aproximadamente, 1% da população nos Estados Unidos da 

América (EUA), e de 7 a 15% de pacientes que procuravam os 

procedimentos de cirurgia plástica, os quais, geralmente, demonstravam 

obsessão com a área a ser tratada. Além disso, esse perfil de pacientes era 

um desafio especial para os cirurgiões plásticos. Os autores referiram que a 

identificação do TDC causou impacto positivo tanto no tratamento, quanto 

no vínculo estabelecido entre cirurgião e paciente. Desta forma, a falha no 

reconhecimento do TDC poderia levar à insatisfação do paciente quanto ao 

resultado obtido. 
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BELLINO et al. (2006) investigaram a relação entre transtornos de 

personalidade e sintomas dismórficos, num grupo de 66 pacientes que 

procuraram procedimentos de cirurgia plástica. Como instrumentos de 

avaliação utilizaram uma entrevista semiestruturada para características 

demográficas e clínicas, SCID-I, Hamilton Depression Rating Scales 

(HDRS) e BDD-YBOCS. Referiram que uma avaliação pré-operatória 

poderia contribuir para a definição do perfil clínico dos pacientes em 

atendimento na Cirurgia Plástica. A prevalência do TDC nessa casuística 

foi de 16%. 

ANDRETTO AMODEO (2007) relatou que, segundo a American Society 

of Plastic Surgeons, a rinoplastia foi uma das operações mais procuradas 

por razões étnicas e por adolescentes, bem como a mais requisitada por 

pacientes que poderiam ser incluídos nos critérios diagnósticos para TDC. 

Sugeriram a seleção e avaliação no pré-operatório de pacientes que 

buscavam a rinoplastia, para se alcançar um bom resultado pós-operatório. 

D’ASSUMPÇÃO (2007) adotou o termo Complexo de Quasímodo (CQ) 

para referir-se à dismorfofobia, ou distúrbio dismórfico corporal, doença 

psiquiátrica muito ligada à Cirurgia Plástica. Segundo o autor, os cirurgiões 

plásticos deveriam conhecer bem essa condição. Sugeriu a BDSS para a 

triagem desse perfil de pacientes, que chamou de Escala de Pisa 

Modificada. 

ENDE, LEWIS, KABAKER (2008) relataram que pacientes, com sintomas 

para TDC, procuravam o cirurgião plástico e apresentavam graus de 

sofrimento e níveis de gravidade sintomatológica. Geralmente, não era feito 

o diagnóstico para TDC. Embora por vergonha ou constrangimento 

algumas regiões do corpo, que causavam a insatisfação, não fossem 

referidas pelos pacientes, as áreas corporais de maior insatisfação 
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costumavam ser a pele, cabelo e nariz. Os autores sugeriram que alguns 

desses pacientes poderiam ser beneficiados com uma cirurgia plástica, 

desde que, acompanhados por profissionais da saúde mental. Enfatizaram o 

risco de demandas judiciais, cuja insatisfação, de origem psiquiátrica, 

aliava-se à exploração do tema por parte de advogados. 

MALICK, HOWARD, KOO (2008) relataram que pacientes que buscavam 

procedimentos de cirurgia plástica, costumavam apresentar sintomas de 

TDC e transtornos de personalidade. Destacaram a importância do 

conhecimento das características clínicas dessas condições psiquiátricas e 

da aplicação de questionários, bem como da avaliação pré-operatória, para 

o melhor manejo e encaminhamento de pacientes. 

KAYMAK, TANER, ŞIMŞEK (2009) referiram que o TDC era 

relativamente comum em Cirurgia Plástica e Dermatologia. Os autores 

avaliaram 216 pacientes e aplicaram a BDSS e o Beck Depression 

Inventory (BDI). Concluíram que o grupo de pacientes com doenças de 

pele apresentaram mais sintomas para TDC e depressão do que o grupo 

controle, composto por estudantes universitários saudáveis. 

PECORARI et al. (2010) investigaram se pacientes com sintomas para 

TDC e que buscaram a rinoplastia, diferiam daqueles sem sintomas, em 

relação à autoestima, personalidade e qualidade de vida. Foram aplicados 

no pré-operatório de 54 pacientes (19 homens e 35 mulheres) os seguintes 

instrumentos de avaliação: Nasal Obstruction Symptom Evaluation Scale 

(NOSE), Health-Related Quality of Life (HRQL), Rosenberg Self-Esteem 

Scale (RSE), BDDQ e Temperament and Character Inventory (TCI). 

Relataram que os pacientes com sintomas para TDC apresentaram baixa 

autoestima, mais comportamentos de esquiva e menor direcionamento de 

projetos de vida, bem como traços de personalidade esquizóide, narcisista e 
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obsessiva. Sugeriram avaliações no pré-operatório de uma cirurgia plástica, 

para evitar frustrações quanto a expectativas de resultado, tanto para 

pacientes quanto para médicos. 

LAI et al. (2010) investigaram a prevalência do TDC, a partir de 

registros médicos, em 817 indivíduos que procuraram diferentes 

procedimentos de cirurgia plástica, num período de 3 anos. Os resultados 

mostraram que 63 pacientes (7,7%) foram incluídos nos critérios 

diagnósticos para TDC, dos quais 54 tinham sido diagnosticados na 

avaliação pré-operatória. Contudo, 9 pacientes (1,2%), não diagnosticados 

anteriormente, apresentaram sintomas e relataram insatisfação com os 

resultados, após a cirurgia plástica. Concluíram que procedimentos de 

cirurgia plástica deveriam ser evitados para esse perfil de pacientes. 

Sugeriram instrumentos de avaliação para auxílio à identificação e ao 

diagnóstico do TDC. 

JAVO & SORLIE (2010) avaliaram fatores psicossociais, que prediziam 

o interesse de pacientes do gênero feminino por rinoplastia, lipoaspiração, 

mamoplastia de aumento e abdominoplastia, na Noruega. Avaliaram 1862 

mulheres com idades entre 18 e 35 anos. Utilizaram os instrumentos: Mini-

International Neuropsychiatric Interview for the Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders (Fourth Edition) (MINI), Big-Five Personality 

(BFP-10), Self-Liking and Competence Scale (SLCS), MBSRQ, Eating 

Disturbance Scale (EDS-5) e Hopkins Symptom Check List (HSCL-5). A 

rinoplastia foi procurada por 7% das pacientes, sendo que, 69% reportaram 

interesse por mais de um procedimento além da rinoplastia e 2,3% 

relataram ter se submetido anteriormente a outra cirurgia plástica. A 

presença de sintomas para TDC foi um forte preditor para o interesse na 

rinoplastia, revelando que o nariz era uma das preocupações mais comuns 

em pacientes com TDC. Traços de personalidade, principalmente o fator 
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amabilidade, quando associado a sintomas para TDC, correlacionaram-se 

com o interesse na rinoplastia. A falta de informação de uma maneira geral, 

a aceitação social da cirurgia plástica e a avaliação negativa da aparência 

foram preditores para todos os procedimentos. Enquanto que sintomas para 

TDC, traços de personalidade, preocupação com a aparência e histórico de 

teasing influenciaram todos os procedimentos à exceção da 

abdominoplastia, ter filhos foi preditor para todas as cirurgias à exceção da 

rinoplastia. Concluíram que, de uma maneira geral, fatores psicológicos 

associados à cirurgia plástica eram comuns e variavam em grau e por 

procedimento cirúrgico. 

TASMAN (2010), em revisão de literatura, assinalou que estudos sobre 

os aspectos psicológicos da rinoplastia eram escassos, bem como o 

desenvolvimento de instrumentos de triagem. A insatisfação com os 

resultados era descrita na literatura científica, o papel do TDC e a 

controvérsia em relação à indicação da cirurgia para esse perfil de 

pacientes. A aceitação social da cirurgia plástica podia diminuir a sensação 

do risco cirúrgico e, por outro, provocar a insatisfação com a aparência e 

transtornos alimentares. De acordo com a revisão, a insatisfação com a 

aparência física e traços obsessivos de personalidade, em candidatos à 

cirurgia plástica, era mais evidente em indivíduos que desejavam submeter-

se à rinoplastia. Entretanto, resultados positivos mostravam também que a 

rinoplastia podia ser considerada uma intervenção terapêutica, sendo 

denominada de psicocirurgia. Assim, o desejo pela rinoplastia não deveria, 

de imediato, ser interpretado como indicador da presença de uma doença 

mental, mas como uma tentativa de aliviar o sofrimento subjetivo, ou de 

alcançar uma nova identidade social. Concluiu que os aspectos 

psicológicos da rinoplastia poderiam ter um profundo impacto no pós-

operatório. 
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BARAHMAND, MOZDSETAN, NARIMANI (2010) referiram que, nos 

últimos anos, a rinoplastia era uma intervenção cada vez mais comum.  

Avaliaram sintomas para TDC em 100 mulheres que buscaram a 

rinoplastia, e não receberam tratamento psicológico ou farmacológico, 

comparando os índices de saúde mental e transtornos de personalidade em 

pacientes com e sem sintomas para TDC, assinalando a heterogeneidade do 

TDC e os diferentes graus de morbidade dos sintomas. Utilizaram os 

instrumentos: MBSRQ, The Millon Clinical Multiaxial Inventory-III 

(MCMI-III) e General Health Questionnaire (GHQ-28). Considerando 

preocupações dismórficas corporais, ansiedade, depressão ou disfunção 

social, a prevalência de sintomas para TDC foi identificada em 22% das 

pacientes, embora características individuais tenham sido observadas. Os 

resultados mostraram baixos escores para insatisfação com a aparência 

geral (5%) e escores mais altos para investimento e preocupação com a 

aparência (85%). A avaliação da aparência, mas não a preocupação, 

mostrou-se associada com depressão e ansiedade. Observaram ainda que, 

embora a insatisfação com a aparência e com regiões específicas do corpo 

diminuísse, a preocupação com a aparência aumentava após a intervenção 

cirúrgica. Esse resultado sugeriu a necessidade de avaliação psicológica no 

pré-operatório para identificar pacientes que pudessem beneficiar-se com a 

rinoplastia. A avaliação positiva da aparência e o investimento com a 

aparência foram associados a traços histriônicos e narcisistas da 

personalidade, enquanto a insatisfação com partes específicas do corpo 

correlacionou-se com traços obsessivo-compulsivos. Concluiram que, 

preocupações dismórficas corporais seriam melhor explicadas dentro de um 

transtorno do espectro obsessivo-compulsivo, ou como manifestações 

mórbidas de tendências inflexíveis e perfeccionistas observadas em 

transtornos de personalidade obsessivo-compulsivo. Pacientes que 

apresentavam excessiva avaliação da aparência e insatisfação com uma 
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região específica do corpo, como o nariz, experienciavam grande ansiedade 

e padrões de comportamento mais compulsivos. Por outro lado, a 

preocupação com a aparência física podia não estar por si só relacionada à 

morbidade psiquiátrica. Apenas quando a avaliação negativa da aparência 

era acompanhada por sentimentos de insatisfação, a ansiedade e depressão 

poderiam coexistir. 

ALAVI et al. (2011) avaliaram 306 pacientes que desejaram realizar 

rinoplastia, dos quais 80% eram mulheres. Vinte e quatro por cento foram 

incluídos nos critérios diagnósticos para TDC (DSM-IV-TRTM) e 41% 

apresentaram comorbidades de outros transtornos mentais. Os pacientes 

foram avaliados em entrevista clínica, realizada por um médico psiquiatra. 

Não foram aplicados questionários. Os autores concluíram que o TDC era 

comum na prática médica, particularmente em pacientes que buscavam a 

rinoplastia. Sugeriram a seleção de pacientes no pré-operatório de uma 

cirurgia plástica. 

PICAVET et al. (2011) avaliaram a prevalência e a gravidade de 

sintomas do TDC, bem como a sua influência na qualidade de vida de 226 

pacientes que buscaram a rinoplastia. Assinalaram a importância da 

identificação do TDC e seleção de pacientes no pré-operatório de 

procedimentos estéticos e, por outro lado, referiram a falta de métodos 

padronizados para essa avaliação. Segundo os autores, o TDC, geralmente, 

mostrava-se como um “hidden state”, na medida em que, os pacientes, 

tinham vergonha de referir seus sintomas e pedir ajuda para clínicos gerais, 

ou profissionais da saúde mental. Por outro lado, com a crítica do estado 

mórbido prejudicada, os pacientes procuravam tratamentos estéticos e/ou 

cirúrgicos. Utilizaram como instrumentos: Visual Analogue Scale for Nasal 

Shape (VAS), BDD-YBOCS, Sheehan Disability Scale (SDS) e Derriford 

Appearance Scale (DAS-59). Concluíram que 2% dos pacientes 
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apresentaram sintomas para TDC, sendo que, 33% revelaram sintomas 

obsessivo-compulsivos moderados a graves com a aparência. O sofrimento 

subjetivo dos pacientes estava mais associado à percepção da forma do 

nariz do que à deformidade objetiva. Pacientes com sintomas mais graves 

apresentaram significante piora na qualidade de vida, mais preocupações e 

comportamentos com a aparência, mais dificuldades interpessoais, baixa 

autoestima e maior sofrimento. Os autores referiram ainda que, a satisfação 

do paciente e a sua qualidade de vida eram um dos principais objetivos da 

Cirurgia Plástica, sugerindo mais estudos prospectivos nesse campo. 

LARSON & GOSAIN (2012) relataram o aumento de indivíduos mais 

jovens, com idade abaixo dos 18 anos, na busca por procedimentos 

estéticos como a rinoplastia. Por essa razão, referiram que deveriam ser 

avaliados pelos cirurgiões plásticos a fim de verificar se seriam candidatos 

à cirurgia. Sugeriram mais pesquisas nessa população. 

PICAVET et al. (2013) avaliaram o impacto de sintomas para TDC na 

satisfação e qualidade de vida de 166 pacientes, após um ano da rinoplastia. 

Utilizaram os seguintes instrumentos: BDD-YBOCS, ROE, SDS e DAS-

59. Observaram correlação inversa em relação à satisfação e presença de 

sintomas entre o pré e pós-operatório de três e doze meses. Os sintomas 

para TDC apresentaram correlação positiva com os escores das SDS e 

DAS-59,  nos dois momentos. Concluíram que sintomas para TDC no pré-

operatório tinham um impacto negativo nos resultados de satisfação após a 

rinoplastia.  

MR et al. (2013) utilizaram o BDD-YBOCS e a HADS para avaliar 

sintomas para TDC, em 130 pacientes que buscaram a rinoplastia. Quarenta 

e um pacientes (31,5%) apresentaram sintomas, dos quais 29,3% eram 

leves, 53,7% moderados e 17% mostraram-se graves. Os pacientes com 
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sintomas para TDC (31,5%), apresentaram como comorbidade depressão 

(29,3%) e ansiedade (26,3%). Os autores sugeriram que, a triagem em 

saúde mental no pré-operatório, seria condição para alcançar a satisfação de 

resultados cirúrgicos. 

CONSTANTIAN & LIN (2014b) relataram associação entre histórico de 

abuso, distúrbios da imagem corporal e obsessão pela rinoplastia. Desta 

forma, consideraram o TDC uma variante do transtorno do estresse pós-

traumático (TEPT) e como possível modelo de inadaptação ao abuso e 

negligência física e emocional sofridos ao longo da vida. Referiram que 

pacientes levemente insatisfeitos, ou mais insatisfeitos, que buscavam a 

rinoplastia, manifestavam características idênticas e que, portanto, 

deveriam ser criteriosamente identificados no pré-operatório da intervenção 

cirúrgica. Assinalaram ainda que, o quadro clínico tradicional do TDC, não 

descrevia os pacientes que os cirurgiões plásticos atendiam em sua prática 

clínica. O TDC era um continuum e, portanto, os cirurgões plásticos tinham 

menos contato com pacientes obsessivos, ou que apresentavam quadros 

delirantes e de isolamento total, como descritos na literatura em saúde 

mental, os quais seriam mais facilmente reconhecidos. Esse fato, por sua 

vez, traduzia o desafio para os cirurgiões plásticos na triagem de 

procedimentos cirúrgicos. 

FELIX et al. (2014) em estudo prospectivo, investigaram se pacientes 

com sintomas leves a moderados para TDC melhoravam após a rinoplastia. 

Avaliaram o nível de satisfação e a gravidade dos sintomas após um ano da 

cirurgia. Trinta de duas mulheres foram avaliadas no pré e pós-operatório, 

segundo a Versão Brasileira do Body Dysmorphic Disorder Examination 

(BDDE). Os autores concluíram que, após um ano da rinoplastia, houve 

melhora dos sintomas negativos da imagem corporal e diminuição da 

preocupação com a aparência, identificados na diminuição dos escores do 
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BDDE e no tempo dispendido em cuidados com a aparência física. Em 

81% das pacientes observou-se remissão completa dos sintomas para TDC 

e 90% revelaram satisfação com os resultados cirúrgicos, após um ano. 

Concluíram ainda que, a rinoplastia, poderia ser um tipo de tratamento para 

pacientes do gênero feminino com sintomas leves a moderados para TDC. 

DE BRITO et al. (2016a) avaliaram, no pré-operatório, a insatisfação 

corporal e a prevalência de sintomas para TDC em pacientes que, buscaram 

a abdominoplastia, a rinoplastia e a ritidoplastia. Trezentos pacientes de 

ambos os gêneros participaram do estudo (abdominoplastia, n=90; 

rinoplastia, n=151 e ritidoplastia, n=59), que foram divididos em dois 

grupos, de acordo com a presença de sintomas para TDC: com sintomas 

(n=51, n=79 e n=25, respectivamente) e sem sintomas (n=39, n=72 e n=34, 

respectivamente), segundo o BDDE. Relataram que a prevalência de 

sintomas para TDC em pacientes que buscaram a abdominoplastia foi de 

57%, de 52% na rinoplastia e de 42% na ritidoplastia. Assinalaram 

diferenças significantes entre os grupos cirúrgicos quanto à idade 

(p<0,001), IMC (p=0,001) e início de sintomas (p<0,001). Identificaram 

ainda diferenças quanto à gravidade dos sintomas entre os grupos 

cirúrgicos: abdominoplastia (p<0,001), rinoplastia (p<0,001) e ritidoplastia 

(p=0,005). A gravidade do TDC foi associada ao grau de insatisfação 

(p<0,001), comportamentos de evitação (p<0,001), abuso sexual (p=0,026), 

ideação suicida (p<0,001) e tentativa de suicídio (p=0,012). Os autores 

concluíram que, candidatos à abdominoplastia, rinoplastia e ritidoplastia, 

apresentaram prevalência alta de sintomas para TDC. Os pacientes que 

buscaram a abdominoplastia revelaram maior insatisfação corporal e mais 

sintomas para TDC. Os candidatos à rinoplastia apresentaram menor 

número de casos graves. No grupo de pacientes que procuraram a 

ritidoplastia, a proporção de casos graves foi maior. 
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3.3 VALIDAÇÃO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA  

WENGLE (1986) salientou a abordagem psicológica como uma 

maneira importante de selecionar os pacientes para procedimentos em 

cirurgia plástica. Dessa forma, um exame psicológico poderia evitar 

complicações psicológicas pós-operatórias. O autor relacionou a 

motivação para a cirurgia plástica a um comportamento de adaptação e 

sinônimo de saúde mental, por se tratar da busca da autoestima. 

GUILLEMIN, BOMBARDIER, BEATON (1993) observaram que 

questionários de qualidade de vida foram desenvolvidos, em sua maioria, 

no idioma inglês. Assim, recomendaram metodologia de tradução e 

adaptação cultural do instrumento, incluindo, no mínimo, duas traduções 

iniciais. Os autores instituíram a revisão dessas traduções por um grupo 

multidisciplinar, duas traduções de volta para o idioma original, feitas a 

partir das traduções iniciais, retrotradução, e um pré-teste na população 

alvo para verificação do entendimento dos itens. 

PHILLIPS et al. (1997) desenvolveram e avaliaram as propriedades 

psicométricas (confiabilidade e validade) da BDD-YBOCS; uma entrevista 

clínica semiestruturada, designada para avaliar a gravidade do TDC, em 

125 pacientes com diagnóstico para TDC. O instrumento apresentou boa 

consistência interna (α = 0,80) e a confiabilidade teste-reteste foi de 0,88. 

Concluíram que a BDD-YBOCS era um instrumento confiável e válido 

para a avaliação da gravidade do TDC, sendo uma medida de resultado 

adequado em situações clínicas e em estudos de tratamento do TDC. 

PERUGI et al. (1997) avaliaram 58 pacientes com diagnóstico para 

TDC, segundo o DSM-III-R (1980), no Instituto de Psiquiatria da 

Universidade de Pisa – Itália. Os autores desenvolveram a BDSS, um 
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instrumento autoadministrado de dez itens, que avaliava de forma objetiva 

e rápida a presença de características importantes do TDC. Nesse estudo, os 

autores também relataram diferenças entre os gêneros em relação às regiões 

de insatisfação corporal e comorbidades associadas ao TDC. A BDSS foi 

publicada em Inglês. 

FITZPATRICK et al. (1999), em estudo sobre instrumentos de 

avaliação de qualidade de vida em Cirurgia Plástica, relataram as causas 

que propiciaram o desenvolvimento dos testes após a década de 60, as 

tradições que contribuíram com o desenvolvimento das medidas 

baseadas nos resultados dos pacientes e os tipos de instrumentos 

genéricos e específicos utilizados. Concluiu-se que não existia um 

instrumento ideal e que, em cada estudo, dever-se-ía levar em 

consideração critérios como conveniência, validade, confiabilidade, 

precisão, interpretação, aceitabilidade e viabilidade na escolha do 

instrumento mais adequado. 

HEPBURN & CUNNINGHAM (2006) estudaram o TDC em pacientes que 

buscaram tratamento ortodôntico (n=40) e na população geral (n=70), com 

idades a partir de 18 anos. Utilizaram o instrumento BDD-YBOCS. O TDC 

foi diagnosticado em 2,86% da população geral e em 7,5% dos pacientes 

ortodônticos. Na população geral, a insatifação corporal relacionava-se a 

preocupações com o peso. Já nos pacientes ortodônticos, as principais 

queixas associavam-se à face, nariz, ou aos dentes. Concluíram que era 

importante compreender a imagem corporal e identificar pacientes com 

TDC que, raramente, satisfaziam-se com os resultados e deveriam ser 

adequadamente encaminhados em seu tratamento. 

DE BRITO et al. (2013) desenvolveram um modelo linguístico, baseado 

em lógica fuzzy, para quantificar o nível de sofrimento em pacientes com 
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sintomas para TDC. Segundo os autores, sistemas cognitivos fuzzy lidavam 

com a incerteza na identificação, ou classificação do grau de insatisfação 

com a imagem corporal, que caracterizava os indivíduos que procuravam 

procedimentos em cirurgia plástica. Assim, um modelo fuzzy permitiria 

tratar matematicamente a incerteza na identificação de sintomas para TDC, 

bem como quantificar o nível de sofrimento subjetivo com a imagem 

corporal. O modelo foi desenvolvido, baseado no critério B (DSM-IV-

TRTM), ou critério C (DSM-5), em 288 pacientes que buscaram três 

especialidades de cirurgia plástica: abdominoplastia, rinoplastia e 

ritidoplastia. Para a construção do modelo, os autores desenvolveram uma 

classificação dos sintomas para TDC (leves a moderados e graves), de 

acordo com o comprometimento psicossocial dos pacientes. O sofrimento 

dos pacientes variou entre 7,5 e 31,6, segundo a avaliação do modelo fuzzy, 

para um ponto de corte de 18. Considerando-se esse ponto de corte, a área 

sob a curva ROC foi de 0,923. Houve concordância significativa entre o 

modelo fuzzy e o critério B do DSM-IV-TRTM (kappa = 0,805; p < 0,001). 

Os autores concluíram que o modelo fuzzy, de avaliação do nível de 

sofrimento em pacientes com TDC, mostrou boa acurácia, indicando que 

podia ser usado como uma ferramenta de triagem tanto em procedimentos 

de cirurgia plástica como na prática psiquiátrica. 

DE BRITO et al. (2015a) traduziram, adaptaram culturalmente e 

validaram o instrumento de avaliação da gravidade de sintomas para TDC 

(BDD-YBOCS), em 93 pacientes que buscaram a rinoplastia. Trinta 

pacientes participaram da fase de adaptação cultural, a reprodutibilidade foi 

testada em 20 pacientes e a validade de construto em 43 pacientes, 

correlacionando-se o BDD-YBOCS e o BDDE. Observaram excelente 

consistência interna (α=0,918), verificando-se ainda que todos os itens 

contribuíram favoravelmente para a consistência interna da respectiva 
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escala. As correlações item – total apresentaram valores acima de 0,5, 

indicando correlações aceitáveis entre cada item e o escore formado com 

todos os demais itens da escala. Os autores identificaram excelente 

reprodutibilidade intra (CCI=0,999; p<0,001) e interobservador 

(CCI=0,934; p<0,001) e diferenças de médias do escore BDD-YBOCS, 

tanto por ocorrência do TDC (p<0,001) como por níveis de gravidade dos 

sintomas para TDC (p<0,001). Verificou-se forte correlação entre BDDE e 

BDD-YBOCS (r=0,781; p<0,001). Utilizando-se a curva ROC, os autores 

relataram que, para um ponto de corte de 19, encontrava-se associada uma 

sensibilidade de 86,5% e especificidade de 73,1%. A área abaixo da curva 

ROC foi de 0,851, mostrando boa acurácia para discriminar pacientes com 

e sem sintomas para TDC. Os autores concluíram que a BDD-YBOCS era 

um instrumento confiável, mostrando validade de face, conteúdo e de 

construto, sendo denominada Versão Brasileira da YBOCS para Transtorno 

Dismórfico Corporal (BDD-YBOCS). 
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4. MÉTODOS 

Este é um estudo primário, observacional, transversal, não controlado, 

realizado em centro único – Universidade Federal de São Paulo 

(UNIFESP), aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) sob 

protocolo nº 428965/13 (APÊNDICE 1). 

4.1 INSTRUMENTO  

Após autorização do autor da Body Dysmorphic Symptoms Scale 

(BDSS), Prof. Dr. Giulio Perugi (via e-mail), viabilizou-se o 

desenvolvimento deste estudo (APÊNDICE 2).  

A BDSS é designada para medir os sintomas do transtorno dismórfico 

corporal (TDC), em indivíduos que procuram a cirurgia plástica e 

apresentam excessiva preocupação e angústia em relação à aparência física. 

Foi desenvolvida por PERUGI et al. (1997) e adaptada (modificada) por 

MÜHLBAUER, HOLM, WOOD, em 2001 (ANEXO 1 e 2). 

A BDSS, desenvolvida no Instituto de Psiquiatria da Universidade de 

Pisa - Itália, é um instrumento de autoavaliação. É composta por dez itens, 

que identificam de forma objetiva e rápida a presença de características 

psicopatológicas do TDC, em indivíduos que apresentam excessiva 

preocupação e angústia em relação à aparência física e buscam a cirurgia 

plástica. O escore final corresponde à soma das respostas positivas para 

todas as questões. Escores maiores indicam a presença de sintomas para 

TDC. 
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4.2 CASUÍSTICA 

Foram selecionados 80 pacientes, de ambos os gêneros, entre 

Fevereiro de 2014 e Março de 2015, que desejavam submeter-se à 

rinoplastia, procedentes do Ambulatório de Cirurgia Nasal da Disciplina de 

Cirurgia Plástica do Hospital São Paulo (UNIFESP). 

Os pacientes responderam aos questionários somente após a assinatura 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE 3). O 

TCLE foi assinado em duas vias, destinando-se uma ao paciente e outra à 

pesquisadora principal do estudo. Compreendidos os objetivos da pesquisa, 

bem como o caráter voluntário da participação, o sigilo das informações 

colhidas e a possibilidade de abandonar o estudo em qualquer etapa, sem 

que isso acarretasse em prejuízo no tratamento, foram obedecidos os 

seguintes critérios de elegibilidade: 

4.2.1 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

▪ Pacientes de ambos os gêneros. 

▪ Pacientes que apresentassem queixa de excessiva preocupação e 

insatisfação com o nariz. 

▪ Pacientes com desejo de alteração corporal através de um 

procedimento de cirurgia plástica. 

▪ Pacientes com idade de 14 anos ou mais, no momento do estudo. 

▪ Pacientes com grau mínimo de instrução escolar (quatro anos). 

▪ Pacientes que assinassem o TCLE. 
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4.2.2 CRITÉRIOS DE NÃO INCLUSÃO 

▪ Pacientes com delírios e alucinações, não relacionados à 

sobrevalorização do defeito percebido, no momento da 

entrevista. 

▪ Pacientes com grandes deformidades físicas provocadas por 

obesidade, cirurgia bariátrica, tumores, queimaduras, agentes 

químicos ou outras condições. 

4.2.3 CRITÉRIO DE EXCLUSÃO 

▪ Pacientes que não retornassem às entrevistas, ou não 

completassem/respondessem aos instrumentos. 

4.3 PROCEDIMENTOS 

Foram coletados dados sócio-demográficos dos 80 pacientes 

(APÊNDICE 4), divididos em três grupos (QUADRO 1). 

 

 

QUADRO 1. Divisão por grupos da casuística de 80 pacientes 

FASE N° 

Adaptação Cultural 30 

Reprodutibilidade 20 

Validade de Construto 50 

 



37 
 

4. Métodos 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

4.3.1 TRADUÇÃO  

Seguindo as orientações propostas por GUILLEMIN, BOMBARDIER, 

BEATON (1993), a BDSS, em sua versão original, foi traduzida da língua 

inglesa para a língua portuguesa por dois tradutores independentes, sendo 

que, apenas um deles conhecia o objetivo do estudo, para que, assim, se 

chegasse a uma tradução conceitual e não estritamente literária. 

4.3.1.1 REVISÃO PELO GRUPO MULTIDISCIPLINAR   

As duas traduções foram analisadas por um grupo multidisciplinar 

composto por dois cirurgiões plásticos, um psiquiatra e três psicólogas, 

com experiência em distúrbios da imagem corporal e seleção de pacientes 

em procedimentos de cirurgia plástica. O grupo multidisciplinar analisou 

todas as questões com o propósito de encontrar possíveis erros cometidos 

durante a fase de tradução e, também, analisar a aplicabilidade de cada 

questão. Após a avaliação do grupo, uma versão consensual da escala, em 

Português, foi alcançada com base em elementos de ambas as versões 

anteriormente traduzidas. 

As seguintes equivalências foram consideradas ao traduzir a escala:  

▪ Idiomática – Considera que a tradução de certas expressões 

pode não ter o mesmo significado. Portanto, na equivalência 

idiomática a expressão é traduzida pelo real significado da 

palavra no texto. 

▪ Semântica – É baseada na avaliação da equivalência 

gramatical e de vocabulário, considerando-se que muitas 
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palavras de determinado idioma não possuem igual significado 

em outro idioma. 

▪ Conceitual – Considera o significado para aquele país, o 

conceito no contexto social. 

▪ Cultural – Considera termos coerentes com a realidade da 

população inserida em seu contexto cultural. 

4.3.1.2 RETROTRADUÇÃO  

A versão consenso foi traduzida para a língua inglesa 

(backtranslation) por dois tradutores independentes que não conheciam a 

escala original e os objetivos do estudo. 

4.3.1.3 REVISÃO DA TRADUÇÃO 

As duas versões foram analisadas e comparadas à escala original, pelo 

mesmo grupo multidisciplinar, buscando identificar eventuais erros 

cometidos durante o processo de backtranslation, ou ainda corrigir 

possíveis erros, ou discrepâncias no processo de tradução (GUILLEMIN, 

1995), construindo uma versão consenso, em Inglês, que foi comparada à 

versão original até que todas as discordâncias fossem solucionadas. A partir 

desta análise surgiu a versão consensual, em Português do Brasil, 

devidamente adaptada ao contexto linguístico e cultural da população, 

mantendo todas as características essenciais da escala original em Inglês 

(BEATON et al., 2000). 
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4.4 ADAPTAÇÃO CULTURAL OU PRÉ-TESTE 

Nesta fase, a população-alvo avaliou a compreensão e a relevância de 

cada afirmativa da escala. Assim, a BDSS foi aplicada a 30 pacientes, para 

verificar eventuais dificuldades na compreensão das questões. Depois da 

obtenção do TCLE, foi dada ao paciente a oportunidade de expressar a 

compreensão da escala e sugerir alterações que pudessem ser necessárias. 

Na entrevista individual, a entrevistadora leu as instruções para a aplicação 

da escala. Após cada pergunta, os pacientes foram convidados a explicar a 

questão da forma que entenderam (segundo suas próprias palavras), sugerir 

mudanças na formulação da mesma (adaptação da questão) e descrever o 

quanto estaria relacionada com a preocupação e angústia em relação à 

aparência física (relevância da questão). 

As entrevistas foram realizadas em ambiente tranquilo e com boa 

iluminação, apenas com a presença da entrevistadora e do paciente. 

Na etapa do pré-teste, ou adaptação cultural, analisaram-se as 

validades de face (avalia se a escala mensura o que se propõe medir e se as 

questões são aceites sem despertar resistência, ou hesitação) e de conteúdo 

(avalia se a escala proporciona uma cobertura adequada do construto 

avaliado, incluindo as suas dimensões) (GANDEK & WARE, 1998; DEVON et 

al., 2007). 

Os dados foram colhidos e comparados, incluindo as adaptações 

necessárias para adequada compreensão dos pacientes (caso as respostas 

tivessem mais de 15% de dúvidas, a equipe multidisciplinar poderia 

substituí-las por outras com o mesmo conceito semântico, para que não 

fosse alterada a estrutura essencial da escala). Esta versão final foi 

considerada traduzida e adaptada culturalmente. 
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4.5 AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES PSICOMÉTRICAS 

Após a tradução e adaptação cultural (n=30), baseadas no modelo 

recomendado por BEATON et al. (2000), passou-se à avaliação das 

propriedades psicométricas, como sugerido por GANDEK & WARE, do 

IQOLA Group (1998), sendo, então, testadas a reprodutibilidade (n=20), a 

consistência interna (n=80) e a validade de construto [( 20 pacientes da fase 

de reprodutibilidade e mais trinta pacientes que não participaram de 

nenhuma das fases anteriores (n=50)]. 

4.5.1 REPRODUTIBILIDADE 

A reprodutibilidade da BDSS foi testada por meio de três entrevistas 

realizadas com 20 pacientes, submetidos à aplicação do instrumento por 

dois entrevistadores independentes num mesmo dia, o Entrevistador 1 (E1) 

que foi a autora deste estudo, e o Entrevistador 2 (E2) que foi uma das 

psicólogas que também fez parte do estudo, e com diferença de duas 

semanas entre cada entrevista pelo mesmo entrevistador (E1). Este 

instrumento é autoaplicável, entretanto as pesquisadoras estavam presentes 

na sala da entrevista para esclarecer as possíveis dúvidas. 

Esta etapa consistiu em comprovar a precisão do instrumento quanto à 

mensuração das propriedades para as quais foi projetado (GUILLEMIN, 

1995; BEATON et. al., 2000). 

4.5.1.2 ANÁLISE ESTATÍSTICA DA FASE DE REPRODUTIBILIDADE  

A casuística testada durante esta fase foi constituída de 20 pacientes.  
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 Correlação Linear de Pearson (r) entre os valores individuais 

obtidos na primeira, na segunda e terceira entrevistas. Este 

teste é uma medida do relacionamento linear entre variáveis. O 

coeficiente de correlação (r) mede o grau de associação entre 

duas variáveis e varia de ˗1 a +1. Os valores ˗1 e +1 

representam o máximo da correlação. O sinal positivo indica 

correlação positiva, ou seja, indica que as duas variáveis são 

diretamente proporcionais; enquanto uma variável aumenta, a 

outra aumenta proporcionalmente. O sinal negativo indica 

correlação negativa, ou seja, indica um relacionamento 

negativo perfeito (inversamente proporcional), se uma variável 

aumenta, a outra diminui por um valor proporcional. O 

coeficiente de correlação nulo (r=0) indica ausência de 

relacionamento linear, isto é, se uma variável é alterada, a 

outra permanece praticamente igual (ALDERMAN & CHUNG, 

2009). 

 Coeficiente de Correlação Intraclasse (CCI), cujos valores são 

considerados fracos caso o CCI for inferior a 0,40, sendo de 

0,41 a 0,60 considerado CCI moderado, entre 0,61 a 0,80 bom 

ou substancial; já valor superior a 0,80 é considerado quase 

perfeito ou muito bom (MCDONNEL & NELWEEL, 1996). As 

reprodutibilidades da escala interobservadores e 

intraobservador foram verificadas por meio da correlação 

intraclasse obtida via análise de variância com um efeito 

aleatório. A correlação intraclasse quantifica a concordância 

global a nível individual entre questionários aplicados por dois 

pesquisadores ou mesmo pesquisador em dois momentos. 

Valores altos da correlação intraclasse apontam a uma 
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concordância entre as respostas dos dois questionários 

aplicados (ALDERMAN & CHUNG, 2009). 

 BLAND & ALTMAN (1986) propuseram a visualização das 

diferenças entre as mensurações (inter ou intraobservador) e 

das médias das duas avaliações (inter ou intraobservador) num 

gráfico de dispersão. Desta forma, o gráfico permite avaliar a 

magnitude da discordância – por meio da diferença em função 

do nível do escore (representada pela média). Se não ocorrer 

nenhum viés sistemático, espera-se observar pontos em torno 

do valor zero da diferença. Além disso, o gráfico apresenta um 

intervalo de confiança de 95% para a diferença. Os gráficos 

permitem assim visualizar os desvios entre as respostas das 

duas avaliações. 

4.5.2 ANÁLISE DE CONFIABILIDADE COM TODOS OS ITENS 

Esta análise foi realizada com os resultados das respostas dos 80 

pacientes à BDSS. 

A consistência interna, entre os 10 itens que compõem a BDSS, foi 

avaliada utilizando-se o coeficiente alfa de Cronbach (α). 

O valor do α varia de zero a um, indicando maior confiabilidade do 

teste quanto mais próximo estiver de um (ALDERMAN & CHUNG, 2009). 

Valores de α superiores a 0,5 indicam confiabilidade, ou seja, consistência 

interna aceitável; entretanto, BLAND & ALTMAN (1986) postularam que um 

bom valor de α seria a partir de 0,70. Quando um valor de α é baixo deve-

se fazer uma análise item a item para avaliar se algum deve ser excluído da 

escala e, assim, elevar a consistência do instrumento. Realiza-se a análise 
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item a item observando-se a correlação de cada um com os demais itens do 

instrumento e por intermédio do cálculo do α excluindo-se cada item. 

4.5.3  VALIDADE DE CONSTRUTO 

Para a validade de construto foram empregadas as análises 

convergente (via correlação de Pearson entre a BDSS e a Versão Brasileira 

da Yale Brown Obsessive Compulsive Scale Modificada para Transtorno 

Dismórfico Corporal - BDD-YBOCS e o coeficiente Kappa) e divergente 

(comparando a média dos escores da BDSS dos pacientes com e sem 

sintomas, utilizando-se o Teste t-Student para amostras independentes), em 

50 pacientes. 

Desta forma, a validade de construto convergente foi testada por meio 

da comparação da BDSS com um instrumento que avaliasse o mesmo 

conteúdo (preocupação e angústia com a aparência física). Portanto, 

selecionou-se a Versão Brasileira da YBOCS Modificada para Transtorno 

Dismórfico Corporal (BDD-YBOCS) (DE BRITO et al., 2015a) (ANEXO 3). 

A BDD-YBOCS é baseada numa entrevista clínica semiestruturada, 

designada para medir a gravidade de sintomas do TDC, em indivíduos que 

apresentam excessiva preocupação e angústia em relação à aparência física, 

sendo uma medida de resultado na prática médica e em estudos de 

tratamento para TDC (PHILLIPS et al., 1997; DE BRITO et al., 2015a). É 

composta por 12 itens, numa escala crescente de resposta de zero a quatro, 

sendo que, o zero indica ausência de sintomas do TDC, nos sete dias 

anteriores, e o quatro indica sintomas extremos. Os dez primeiros itens 

avaliam preocupações (pensamentos com características obsessivas) e 

comportamentos (com características compulsivas) relacionados à 

insatisfação com a aparência física. Os três primeiros itens, tanto 
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relacionados à preocupação excessiva quanto aos comportamentos 

compulsivos, baseiam-se nos critérios diagnósticos do TDC. O item 11 

avalia o grau de insight e o item 12 comportamentos de esquiva. O escore 

final corresponde à soma das respostas para todas as questões. A pontuação 

máxima corresponde a 48 pontos. Para um ponto de corte 19 associa-se 

uma sensibilidade de 86,5% e especificidade de 73,1% (DE BRITO et al., 

2015a). 

4.6 CURVA CARACTERÍSTICA DE OPERAÇÃO DO RECEPTOR (ROC) 

  Um ponto de corte para a gravidade dos sintomas para TDC (BDSS) 

e para identificação da sensibilidade e especificidade correspondente foi 

estimado através da curva ROC. Essa medida varia de zero a um e, quanto 

mais próxima de um, melhor será a discriminação. A curva ROC foi 

construída com base na avaliação clínica para TDC (DSM-5), tendo como 

variável teste o BDSS. Para a avaliação dessa concordância foi calculado o 

coeficiente Kappa. 

4.7 DESCRIÇÃO DA CASUÍSTICA 

Foram analisadas as informações de 80 pacientes, que apresentaram 

média de idade de 33,4 anos (DP=11,8 anos), sendo observada uma idade 

mínima de 14 anos e máxima de 65 anos. A mediana das idades foi de 31,5 

anos. 

De acordo com a TABELA 1, observou-se que 80% dos pacientes eram 

do gênero feminino, 75% da raça caucasiana, 58,8% eram solteiros, 52,5% 

possuíam ensino médio, 21,1% pertenciam à categoria de profissão de 

semiespecializado, auxiliar de enfermagem, pedreiro, garçom, motorista, 
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vigilante, ou operador de maquinário, 78,8% tiveram início dos sintomas de 

insatisfação corporal na infância, ou adolescência, e 11,3% gastavam mais 

do que três horas diárias detendo-se em preocupações com aparência física. 
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TABELA 1. Distribuição dos pacientes por características demográficas e clínicas (n=80) 

 Variável N % 

Gênero 80 100,0 

Feminino 64 80,0 

Masculino 16 20,0 

Raça 80 100,0 

Branca 60 75,0 

Parda 13 16,3 

Negra 7 8,8 

Estado Civil 80 100,0 

Solteiro 47 58,8 

Casado 28 35,0 

Separado ou divorciado 4 5,0 

Viúvo 1 1,3 

Escolaridade 80 100,0 

Fundamental 15 18,8 

Médio 42 52,5 

Superior incompleto 5 6,3 

Superior 18 22,5 

Profissão 80 100,0 

Altos executivos, profissionais liberais 10 12,5 

Gerentes ou proprietários de empresa média, profissionais médios 4 5,0 

Cargos administrativos (sem curso superior), gerente ou proprietário de pequena 
empresa 

7 8,8 

Nível técnico, ofício religioso, vendas, bancário, secretária, etc. 9 11,3 

Curso profissionalizante 14 17,5 

Semi-especializado, auxiliar de enfermagem, pedreiro, garçom, motorista, 
vigilante, operador de  maquinário 

17 21,3 

Não especializado 12 15,0 

Estudante 7 8,8 

Início 80 100,0 

Infância/Adolescência 63 78,8 

Adulto jovem 11 13,8 

Após 40 anos 6 7,5 

Tempo gasto 80 100,0 

Até 1 hora por dia 36 45,0 

De 1 a 3 horas por dia 35 43,8 

Mais do que 3 horas por dia 9 11,3 
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4.8 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Inicialmente as características demográficas e clínicas dos pacientes 

foram analisadas descritivamente. Para as variáveis numéricas foram 

apresentadas medidas-resumo (média, quartis, mínimo, máximo e desvio 

padrão). Para variáveis categóricas foram apresentadas frequências 

absolutas e relativas. 

Os testes utilizados nas fases de reprodutibilidade e validade de 

construto foram assinalados respectivamente nos itens 4.5.1.2 e 4.5.3. 

Em todos os testes foi aplicado o índice de significância de 5% para 

tomada de decisão. Valores de p<0,05 apresentam correlação significativa e 

valores de p>0,05 não apresentam correlação significativa. 

Os softwares utilizados foram o Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) versão 20.0 (SPSS Inc.,Chicago, IL, USA) e Stata 12 

(StatCorp, College Station, Texas, USA), sendo a tabulação dos dados 

realizada no Microsoft Office Excel – 2010 (Microsoft™). 
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5. RESULTADOS 

5.1 TRADUÇÃO PARA A LÍNGUA PORTUGUESA DA BODY DYSMORPHIC 

SYMPTOMS SCALE (BDSS) 

Dois tradutores independentes, residentes no Brasil, receberam a 

versão original, em Inglês. Nesta etapa, duas traduções foram obtidas. 

5.2 AVALIAÇÃO PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR 

As traduções foram avaliadas pelos participantes da equipe 

multidisciplinar, que receberam uma versão original da BDSS (ANEXO 1), e 

uma versão de cada tradutor. Todos da equipe possuíam domínio da língua 

inglesa, conhecimento em distúrbios da imagem corporal e seleção de 

pacientes em procedimentos de cirurgia plástica. Essa equipe realizou a 

análise das equivalências semântica, idiomática, cultural e conceitual dos 

itens da versão traduzida. Chegou-se a uma versão consenso. 

5.3 A RETROTRADUÇÃO DA BDSS  

A versão consenso em Português da BDSS foi encaminhada para dois 

outros tradutores, que desconheciam os objetivos do estudo e a escala 

original. 

Obteve-se, então, a retrotradução elaborada pelos outros dois 

tradutores. 

A equipe multidisciplinar reuniu-se para discutir as diferenças e 

discrepâncias originadas no processo de tradução. Para tal, foi utilizada a 
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versão original em Inglês, a versão consenso em Português e as duas 

versões do Português para o Inglês. Desta reunião resultou, por consenso, 

uma nova versão da escala na língua portuguesa do Brasil, que foi avaliada 

na fase da adaptação cultural (APÊNDICE 5). 

5.4 ADAPTAÇÃO CULTURAL (N=30) 

Nesta fase, a versão consenso (APÊNDICE 5) foi aplicada, inicialmente, 

em dez pacientes (pré-teste) selecionados no Ambulatório de Cirurgia 

Nasal da Disciplina de Cirurgia Plástica do Hospital São Paulo da 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), tendo sido observada 

grande facilidade de compreensão das questões pelos pacientes. 

Posteriormente, mais 20 pacientes foram selecionados e avaliados. 

A BDSS mostrou validade de face e de conteúdo. Todos os pacientes 

(n=30) referiram que as questões avaliavam preocupações e insatisfação 

com a aparência física (validade de conteúdo), tendo respondido com 

grande facilidade (validade de face), gerando a versão final em Português 

do Brasil (APÊNDICE 5). 

O tempo médio consumido para responder à escala foi de cerca de 

cinco minutos. Os pacientes que fizeram parte da etapa do pré-teste, ou 

adaptação cultural (n=30), não participaram das outras etapas 

(reprodutilidade e validade de construto). 

5.5 REPRODUTIBILIDADE 

Durante a fase de reprodutibilidade 20 pacientes foram avaliados. 
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A primeira entrevista foi feita pelo E1. A segunda entrevista foi 

realizada pelo E2. Os mesmos 20 indivíduos foram avaliados no mesmo 

dia, aproximadamente, três horas após a primeira entrevista. A terceira 

entrevista foi feita novamente pelo E1, após duas semanas, sem que 

nenhum dos pacientes passasse por procedimento cirúrgico. 

De acordo com a TABELA 2, observaram-se excelentes 

reprodutibilidades inter e intraobservador. 

 

TABELA 2. Correlação Intraclasse (n=20) 

  
Correlação 
intraclasse 

Intervalo de Confiança de 
95% P 

Intraobservador 0,939 [0,855 ; 0,975] <0,001 

Interobservador 0,873 [0,712 ; 0,947] <0,001 

 

 

Corroboram com estes resultados os gráficos abaixo (FIGURAS 1 a 4). 

 

 
FIGURA 1. Gráfico de dispersão entre BDSS avaliados por um pesquisador em dois momentos (n=20) 
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FIGURA 2. Gráfico de Bland & Altman para avaliação da concordância de BDSS intraobservador (n=20) 

 

 
FIGURA 3. Gráfico de dispersão entre BDSS avaliados por dois pesquisadores (n=20) 
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As correlações de Pearson entre o mesmo pesquisador nos dois 

momentos distintos foi de 0,956 (p<0,001) e entre diferentes pesquisadores 

foi de 0,909 (p<0,001), apontando uma forte correlação que pode ser 

visualizada nos gráficos de dispersão (FIGURAS 1 e 3). 

BLAND & ALTMAN (1986) propuseram a visualização das diferenças 

entre as mensurações (inter ou intraobservador) e das médias das duas 

avaliações (inter ou intraobservador) num gráfico de dispersão. Os gráficos 

das FIGURAS 2 e 4 permitem avaliar a magnitude da discordância – por 

meio da diferença em função do nível do escore (representada pela média), 

com intervalo de confiança de 95% para a diferença. 

Avaliando-se o gráfico da  FIGURA 2, identificou-se um caso de valor 

destoante. Para a análise interobservador (FIGURA 3) não foram verificados 

casos destoantes. 

5.6 ANÁLISE DA CONFIABILIDADE DOS ITENS 

A análise da confiabilidade foi realizada com os questionários dos 80 

pacientes. 

A confiabilidade do questionário BDSS foi demonstrada por meio do 

alfa de Cronbach (α). De acordo com a TABELA 3, observou-se boa 

consistência interna (α=0,805). Além disso, os valores de α, caso o item 

fosse eliminado, indicaram que todos os itens contribuíam favoravelmente 

para a consistência interna da escala. Adicionalmente, exceto pelos itens 2, 

9 e 10, verificou-se que correlações item-total apresentaram valores acima 

de 0,4, indicando correlações aceitáveis entre cada item e o escore formado 

com todos os demais itens da escala (TABELA 3). 
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TABELA 3. Correlação item-total corrigida, alfa de Cronbach global e se o item for excluído (n=80) 

Itens 
Correlação 
Item-total 
corrigida 

Alfa de Cronbach 
se o item for 

excluído 
Alfa de Cronbach = 0,805 

    
1. Você está realmente convicto de que alguma parte do seu corpo 

não é esteticamente satisfatória? 0,631 0,770 

2. Você se observa detalhada e demoradamente, analisando 
cuidadosamente a parte do seu corpo que não lhe agrada? 0,354 0,803 

3. Você evita radicalmente se ver no espelho e observar esta parte 
que lhe desagrada? 0,408 0,798 

4. Você acredita que as pessoas lhe observam, especialmente a parte 
do seu corpo que não lhe agrada? 0,591 0,775 

5. Você tenta esconder a parte do seu corpo que lhe incomoda, 
usando maquiagem, roupas ou outros recursos? 0,592 0,774 

6. Você acredita que uma cirurgia plástica poderá mudar 
radicalmente a sua vida, corrigindo o defeito que lhe incomoda? 0,450 0,792 

7. Você tem negligenciado ou se sentido desanimado para realizar 
suas atividades rotineiras, por causa do defeito que lhe 
incomoda?  

0,523 0,783 

8. Você já fez outros tratamentos ou cirurgias para corrigir este 
defeito, sem obter resultado satisfatório? 0,587 0,775 

9.  Este defeito lhe causa raiva, impaciência, agressividade, 
principalmente no relacionamento com parentes, amigos ou 
colegas de trabalho? 

0,283 0,806 

10. Há momentos em que você se sente tão aborrecido com este 
defeito, que você não vê sentido em sua vida e pensa inclusive 
em morrer? 

0,370 0,799 

 

Considerando-se as respostas dos pacientes à BDSS (TABELA 4), nota-

se que 70% dos pacientes responderam positivamente aos itens 2 - “Você 

se observa detalhada e demoradamente, analisando cuidadosamente a parte 

do seu corpo que não lhe agrada?” e 4 “Você acredita que as pessoas lhe 

observam, especialmente a parte do seu corpo que não lhe agrada”. Apenas 

7,5% dos pacientes afirmaram perceber um defeito que lhes causava raiva, 

impaciência, agressividade, principalmente no relacionamento com 

parentes, amigos ou colegas de trabalho (item 7). 

Setenta por cento dos pacientes (n=56) apresentaram comportamentos 

de checagem do espelho e 67,5% (n=54) revelaram comportamentos de 
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camuflagem, utilizando as mãos, cabelo, maquiagem, ou busca de 

procedimentos em cirurgia plástica para disfarçar o defeito percebido 

(n=65; 81,3%), sendo que, 37,5% dos pacientes (n=30) relataram estar 

insatisfeitos com o resultado de cirurgias plásticas já realizadas 

anteriormente. Setenta por cento dos pacientes (n=56) apresentou 

percepções de autorreferência, em razão da hipervalorização do defeito 

percebido e pobre insight em relação às suas crenças (n=54; 67,5%). O 

comprometimento psicossocial identificou-se em 31,3% dos pacientes 

(n=25) que evitavam relações afetivas e sociais e em 41,3% que evitava o 

espelho (n=33), mostrando aversão à própria imagem. Seis pacientes 

(7,5%) relataram agressividade e 12 pacientes (15%) ideação suicida em 

razão da insatisfação com a aparência, segundo a BDSS (TABELA 4). 

TABELA 4. Frequência de respostas positivas nos 10 itens de BDSS (n=80) 

Itens N % 

1. Você está realmente convicto de que alguma parte do seu corpo não é esteticamente 
satisfatória? 

54 67,5 

2. Você se observa detalhada e demoradamente, analisando cuidadosamente a parte do 
seu corpo que não lhe agrada? 

56 70,0 

3. Você evita radicalmente se ver no espelho e observar esta parte que lhe desagrada? 33 41,3 

4. Você acredita que as pessoas lhe observam, especialmente a parte do seu corpo que 
não lhe agrada? 

56 70,0 

5. Você tenta esconder a parte do seu corpo que lhe incomoda, usando maquiagem, 
roupas ou outros recursos? 

54 67,5 

6. Você acredita que uma cirurgia plástica poderá mudar radicalmente a sua vida, 
corrigindo o defeito que lhe incomoda? 

65 81,3 

7. Você tem negligenciado ou se sentido desanimado para realizar suas atividades 
rotineiras, por causa do defeito que lhe incomoda?  

25 31,3 

8. Você já fez outros tratamentos ou cirurgias para corrigir este defeito, sem obter 
resultado satisfatório? 

30 37,5 

9. Este defeito lhe causa raiva, impaciência, agressividade, principalmente no 
relacionamento com parentes, amigos ou colegas de trabalho? 

6 7,5 

10. Há momentos em que você se sente tão aborrecido com este defeito, que você não 
vê sentido em sua vida e pensa inclusive em morrer? 

12 15,0 
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5.7 VALIDADE DE CONSTRUTO 

Durante esta fase, 50 pacientes foram entrevistados, sendo 20 

pacientes da fase da reprodutiblidade e mais 30 outros pacientes que não 

participaram das fases anteriores. 

Identificou-se forte correlação entre BDD-YBOCS e BDSS (r=0,841; 

p<0,001), sendo que, quanto maior o valor de BDD-YBOCS, maior o valor 

de BDSS (FIGURA 5). 

 

FIGURA 5. Correlação entre as duas escalas BDSS e BDD-YBOCS (n=50). 

Verificaram-se diferenças nos escores da BDSS entre pacientes que 

apresentaram sintomas para transtorno dismórfico corporal (TDC) e os que 

não apresentaram (p<0,001). Pacientes sem sintomas para TDC pontuaram 

escores mais baixos na BDSS quando comparados com os pacientes com 

sintomas (FIGURA 6). 
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FIGURA 6. Distribuição dos pacientes com e sem sintomas para TDC, segundo a BDSS (n=50). 

 

Um ponto de corte de ≥ 6 para a BDSS foi determinado, segundo a 

curva ROC (FIGURA 7); que foi associado a uma sensibilidade 100% e 

especificidade de 86%. A área sob a curva ROC foi de 0,981, sugerindo 

boa acurácia para discriminar a presença de sintomas para TDC. Com este 

ponto de corte observou-se forte concordância, entre BDSS e TDC, com 

valor de Kappa de 0,822 (p<0,001). 

O valor de Kappa entre BDD-YBOCS (com ponto de corte ≥ 19) e 

BDSS (com ponto de corte ≥ 6) foi de 0,721, mostrando forte concordância 

para os pontos de corte estabelecidos na identificação da gravidade de 

sintomas para TDC. 
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FIGURA 7. Curva ROC para a Escala de Sintomas da Dismorfia Corporal-UNIFESP/EPM (BDSS-
UNIFESP/EPM) 

5.8 SINTOMAS PARA TDC 

Trinta e sete pacientes (46%; n=80) apresentaram sintomas para TDC, 

segundo a BDSS, e 27 pacientes (54%; n=50) revelaram sintomas 

obsessivo-compulsivos moderados a graves com a aparência, de acordo 

com a BDD-YBOCS. 

A média dos escores da BDSS, em pacientes que apresentaram 

sintomas do TDC, foi de 7,5±1, sendo que, o valor mínimo foi seis e o 

máximo nove (TABELA 5). 

 

TABELA 5. Medidas-resumo da BDSS por status de TDC (n=50) 

t(77)=12,3 (p<0,001) 

  Média 
Desvio 
Padrão 

Mínimo Máximo 1° Quartil Mediana 3° Quartil N 

TDC 4,9 2,6 0,0 9,0 3,0 5,0 7,0 80 
Ausente 3,3 2,0 0,0 7,0 2,0 3,0 5,0 50 
Presente 7,5 1,0 6,0 9,0 7,0 7,5 8,0 30 
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6. DISCUSSÃO 

O Brasil superou os Estados Unidos da América (EUA) como líder 

mundial em número de cirurgias plásticas, de acordo com a International 

Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS) e a Sociedade Brasileira de 

Cirurgia Plástica (SBCP). Em 2013, o país realizou 1.491.721 operações, 

quase 13% do total mundial, e dobrou o número de cirurgias estéticas 

realizadas nos últimos quatro anos, com 97,2% de crescimento (ISAPS, 

SBCP), sendo líder em rinoplastias (SBCP). 

No mundo, apenas em 2014, foram realizadas cerca de 849.000 

rinoplastias, e mais de 145.000 foram realizadas nos EUA em 2015, 

principalmente entre as mulheres, com prevalência na raça caucasiana 

(ISAPS). Considerando-se a faixa etária, observou-se que a rinoplastia foi 

frequentemente mais procurada por pessoas jovens entre os 13 e os 34 anos 

(ISAPS, SBCP, ANDRETTO AMODEO, 2007; JAVO & SORLIE, 2010; FELIX et 

al., 2014; DE BRITO et al., 2015a; DE BRITO et al., 2016a). 

Atualmente, os mais jovens, entre 13 e 19 anos, representam 5% de 

todos os procedimentos estético cirúrgicos realizados no mundo (LARSON 

& GOSAIN, 2012; SUCUPIRA et al., 2016). Segundo McGrath & MUKERJI 

(2000) e CHAUHAN, WARNER, ADAMSON (2010), após rinoplastias, 

adolescentes apresentam melhora significante, em termos de satisfação e 

qualidade de suas relações interpessoais, quando comparados com 

indivíduos mais velhos. Isso acontece porque, em adolescentes, ocorre uma 

rápida organização da imagem corporal com mudança no comportamento e 

interação interpessoal (MCGRATH & MUKERJI, 2000; SUCUPIRA et al., 

2016). Alguns autores concordam com a função terapêutica de um 

procedimento de cirugia plástica (THOMSON JR, KNORR, EDGERTON, 1978; 
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WENGLE, 1986; FLAGEUL, GODEFROY, LACOEUILHE, 2003; TASMAN, 2010; 

DE BRITO et al., 2010; DE BRITO et al., 2012; FELIX et al., 2014), mas 

assinalam a importância de triagens criteriosas em pacientes com 

diagnóstico para transtorno dismórfico corporal (TDC) (KNORR, 

EDGERTON, HOOPES, 1967; HAY, 1970; ANDREASEN & BARDACH, 1977; 

PHILLIPS & DUFRESNE, 2000; FLAGEUL, GODEFROY, LACOEUILHE, 2003; 

VEALE, DE HARO, LAMBROU, 2003; SARWER et al., 2004; GLASER & 

KAMINER, 2005; BELLINO et al., 2006; HEPBURN & CUNNINGHAM, 2006; 

ANDRETTO AMODEO, 2007; ENDE, LEWIS, KABAKER, 2008; MALICK, 

HOWARD, KOO, 2008; PECORARI et al., 2010; LAI et al., 2010; DE BRITO et 

al., 2013; CONSTANTIAN & LIN, 2014b; FELIX et al., 2014; DE BRITO et al., 

201a; DE BRITO et al., 2015b; DE BRITO et al., 2016a; DE BRITO et al., 

2016b). 

Neste estudo, a maioria dos pacientes era do gênero feminino (80%), 

resultados que também vão ao encontro de outros estudos (ALAVI et al., 

2011; DE BRITO et al., 2013; MR et al., 2013; FELIX et al., 2014; 

CONSTANTIAN & LIN, 2014b; DE BRITO et al., 2015a; DE BRITO et al., 

2016a) e 75% eram da raça caucasiana, como relatado pela ISAPS e SBCP 

e por PERUGI et al. (1997) e DE BRITO et al. (2016a). 

Considerando-se a faixa etária, embora a média de idade dos pacientes 

tenha sido de 33,4 anos (DP=11,8), que é semelhante à encontrada em 

outros estudos com pacientes que apresentaram sintomas para TDC e 

buscaram procedimentos em cirurgia plástica (ISHIGOOKA et al., 1998; 

VINDIGNI et al., 2002; VEALE, DE HARO, LAMBROU, 2003; DIDIE, KUNIEGA-

PIETRZAK, PHILLIPS, 2010, DE BRITO et al., 2013; DE BRITO et al., 2015a; DE 

BRITO et al., 2015b; DE BRITO et al., 2016a; DE BRITO et al., 2016b), a 

idade mínima foi de 14 anos e variou até 65 anos. Se por um lado, a média 

de idade dos pacientes revela que, o tratamento estético não foi 
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necessáriamente procurado desde cedo, conforme relato dos pacientes e 

também referido por outros autores (PHILLIPS et al., 1997; PERUGI et al., 

1997; ISHIGOOKA et al., 1998; AOUIZERATE et al., 2003; VEALE, 2004; 

CRERAND et al., 2005; JAVO & SORLIE, 2010; PICAVET et al., 2011; DE 

BRITO et al., 2013; FELIX et al., 2014; DE BRITO et al., 2015a; DE BRITO et 

al., 2015b; DE BRITO et al., 2016a; DE BRITO et al., 2016b) e, portanto, não 

revela o início da insatisfação com a aparência (PAVAN et al., 2008; DE 

BRITO et al., 2015b; DE BRITO et al., 2016a; DE BRITO et al., 2016b), a 

idade mínima de 14 anos assinalou o momento do aparecimento da 

insatisfação com o nariz na maioria dos pacientes. De fato, LARSON & 

GOSAIN, em 2012, assinalaram o aumento de jovens abaixo dos 18 anos 

que procuravam por rinoplastias. PICAVET et al. (2011), em seu estudo, 

incluiram pacientes a partir dos 16 anos. Neste estudo, 78,8% também 

relataram o início dos sintomas de insatisfação corporal na infância ou 

adolescência, resultado que está de acordo com a literatura (OSMAN et al., 

2004; GLASER & KAMINER, 2005; ANDRETTO AMODEO, 2007; BUHLMANN 

et al., 2007; BUHLMANN et al., 2008; PHILLIPS et al., 2008; KORAN et al., 

2008; FIORI & GIANNETI, 2009; VEALE & NEZIROGLU, 2010; FELIX et al., 

2014; DE BRITO et al., 2015a; DE BRITO et al., 2016a) e, por essa razão, 

considerou-se a idade mínima de 14 anos como um dos critérios de 

inclusão para o estudo. Por outro lado, a idade máxima de 65 anos, pode 

revelar tanto a aceitação social da cirurgia plástica, quanto a preocupação e 

investimento com a aparência física em idade mais tardia (VEALE & 

NEZIROGLU, 2010; PHILLPS et al., 2010; TASMAN, 2010; DE BRITO et al., 

2016a). 

O grande número de pacientes (78,8%) que identificou o início da 

insatisfação corporal na infância e adolescência e, por outro lado, a 

porcentagem de pacientes (56%) que referiu gastar mais do que três horas 
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diárias com preocupações e comportamentos com a aparência física, pode 

revelar grande sofrimento subjetivo com a imagem corporal, como já 

relatado em outros estudos (SARWER et al., 1998; MORSELLI & JEROME, 

2001; PHILLIPS & DUFRESNE, 2000; PHILLIPS et al., 2001; PHILLIPS et al., 

2005; DE BRITO et al., 2013; FELIX et al., 2014; DE BRITO et al., 2016a) 

Além disso, o fato de 62% dos pacientes serem solteiros, 54% terem 

frequentado apenas o ensino médio e 48% pertencer à categoria de 

profissão semiespecializada, pode sugerir um comprometimento 

psicossocial provocado pelo investimento excessivo com a aparência e 

avaliação negativa da imagem corporal ao longo do tempo (PHILLIPS et al., 

2005; DE BRITO et al., 2013). 

A rinoplastia é um dos procedimentos mais procurados em cirurgia 

plástica por razões étnicas, por adolescentes e por indivíduos com o TDC 

(PHILLIPS et al., 2001; KISELY et al., 2002; CRERAND et al., 2005; 

ANDRETTO AMODEO, 2007; ENDE, LEWIS, KABAKER, 2008; AMBRO & 

WRIGHT, 2008; JAVO & SORLIE, 2010; TASMAN, 2010; ALAVI et al., 2011; 

JAVANBAKTH et al., 2012; MR et al., 2013; FELIX et al., 2014; 

CONSTANTIAN & LIN, 2014; DE BRITO et al., 201a; DE BRITO et al., 2016a), 

mostrando o aspecto social da intervenção cirúrgica. É também uma das 

maiores ocorrências de litígios entre procedimentos cirúrgicos (ANDRETTO 

AMODEO, 2007; SARWER & CRERAND, 2008; DA SILVA et al., 2010; JAVO & 

SORLIE, 2010; ALAVI et al., 2011; PICAVET et al., 2011; JAVANBAKTH et al., 

2012; PICAVET et al., 2013; VILA-NOVA DA SILVA et al., 2015). 

De fato, a presença do TDC é um forte preditor para a busca da 

rinoplastia, sendo o nariz uma das regiões de insatisfação do corpo nessa 

população (PHILLIPS & DUFRESNE, 2000; CRERAND et al., 2005; ENDE, 

LEWIS, KABAKER, 2008; JAVO & SORLIE, 2010; ALAVI et al., 2011; DE 

BRITO et al., 2013; CONSTANTIAN & LIN, 2014a; DE BRITO et al., 2015a; DE 
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BRITO et al., 2016a). Entretanto, qualquer outra parte do corpo pode ser 

alvo de preocupação e insatisfação em indivíduos portadores (DE BRITO et 

al., 2013; DE BRITO et al., 2016a; DE BRITO et al., 2016b). 

Embora a prevalência de distúrbios emocionais e transtornos 

psiquiátricos, em pacientes que buscam a rinoplastia, seja inconsistente na 

literatura (SARWER et al., 2004) e ainda que, o pedido de rinoplastia não 

deva ser considerado de imediato um sintoma de uma perturbação 

psicológica (THOMSON JR, KNORR, EDGERTON, 1978; PERTSCHUK et al., 

1998; TASMAN, 2010), a triagem de aspectos psicológicos na fase de 

seleção é determinante para o sucesso, ou falha do procedimento estético 

cirúrgico (VEALE, DE HARO, LAMBROU, 2003; SARWER et al., 2004; ALAVI 

et al., 2011; DE BRITO et al., 2013; CONSTANTIAN & LIN, 2014b). Ou seja, a 

saúde mental dos pacientes interfere na percepção dos resultados cirúrgicos 

(KISELY et al., 2002; PICAVET et al., 2013; DE BRITO et al., 2013; DE BRITO 

et al., 2014; DA SILVA et al., 2010; VILA-NOVA DA SILVA et al., 2015). 

Apesar dos indicadores de bem estar psicossocial após as rinoplastias, 

a prevalência do TDC em pacientes que procuram esta especialidade 

cirúrgica varia entre 12,2 a 33% (VEALE, DE HARO, LAMBROU, 2003; 

BELLINO et al., 2006; BARAHMAND, MOZDSETAN, NARIMANI, 2010; ALAVI 

et al., 2011; GHADAKZADEH et al., 2011; PICAVET et al., 2011; MR et al., 

2013) e 52% (DE BRITO et al., 2016a). 

Desta forma, escolheu-se essa área da Cirurgia Plástica para validar o 

instrumento de triagem de sintomas para TDC – Body Dysmorphic 

Symptoms Scale (BDSS). 

A BDSS é um instrumento específico que mensura características 

psicopatológicas dos sintomas negativos da imagem corporal (PERUGI et 

al., 1997). É uma escala breve, objetiva e fácil de responder, que captura 
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informações específicas dos sintomas para TDC em pacientes que buscam 

procedimentos estéticos e cirúrgicos (PERUGI et al., 1997; MÜHLBAUER, 

HOLM, WOOD, 2001; D’ASSUMPÇÃO, 2007; NACHSHONI & KOTLER, 2007; 

KAYMAK, TANER, ŞIMŞEK, 2009; BENDER, RUSTIGE, LINDEMANN, 2014; 

CHAMPLAIN & LAUMANN, 2015). 

No presente estudo, a prevalência de sintomas para TDC foi de 48%, 

segundo a BDSS, sendo que, 54% dos pacientes apresentaram sintomas 

obsessivo-compulsivos moderados a graves com a aparência, de acordo 

com a BDD-YBOCS. PICAVET et al. (2011) igualmente identificaram 

sintomas obsessivo-compulsivos moderados a graves, com a aparência, em 

33% dos pacientes que procuraram a rinoplastia, utilizando também a 

BDD-YBOCS. 

A alta prevalência de sintomas para TDC identificada neste estudo é 

semelhante à encontrada em estudos mais recentes realizados em Cirurgia 

Plástica (DE BRITO et al., 2013; FELIX et al., 2014; DE BRITO et al., 2015a; 

DE BRITO et al., 2016a). 

PICAVET & HELLINGS (2914) referiram que, a discrepância entre a 

baixa prevalência de pacientes que preencheram critério para diagnóstico 

de TDC (2%) e a alta porcentagem de pacientes com sintomas para TDC 

(33%), que buscaram a rinoplastia, pode revelar a dificuldade de aplicar os 

critérios diagnósticos para TDC em ambientes de Cirurgia Plástica. 

SARWER et al. (1998) igualmente assinalaram que o DSM não capturava o 

sofrimento de pacientes na Cirurgia Plástica. Nessa linha de pensamento, 

DE BRITO et al. (2013) desenvolveram um modelo baseado em lógica fuzzy, 

que quantifica o nível de sofrimento de pacientes com TDC em 

procedimentos estéticos e cirúrgicos. 



66 
 

6. Discussão 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

A sobrevalorização do defeito percebido e percepções de 

autorreferência foram identificadas em 70% dos pacientes (questões 2 e 4 – 

BDSS), revelando o nível de preocupação com a aparência. Apenas 7,5% 

manifestou comportamentos agressivos (questão 9 – BDSS), dados que são 

semelhantes aos referidos por FELIX et al. em 2014. Entretanto, 15% dos 

pacientes referiu ideação suicida (questão 10 – BDSS), mostrando extremo 

sofrimento com a aparência física. ZIGLINAS, MENGER, GEORGALAS (2014) 

assinalaram taxa alta de transtornos psiquiátricos, como o TDC, e o risco 

para suicídio em pacientes que buscavam a rinoplastia. Por isso, 

aconselhavam a triagem de candidatos à rinoplastia. DE BRITO et al. 

(2016a) encontraram associação entre a gravidade dos sintomas para TDC 

e ideação suicida em pacientes que buscaram a abdominoplastia, rinoplastia 

e ritidoplastia. Não obstante, os pacientes que buscaram a rinoplastia 

apresentaram menor número de casos graves quando comparados com os 

outros dois grupos cirúrgicos. Já PHILLIPS et al. (2005), ao utilizar a BDD-

YBOCS, identificaram taxas altas de ideação suicida (78%) relacionadas ao 

comprometimento psicossocial de pacientes com TDC e ALTAMURA et al. 

(2001) relataram que, 49,7% dos pacientes no grupo com TDC revelou 

ideação suicida. 

Desta forma, a padronização de instrumentos de avaliação psicológica, 

para a triagem de pacientes que buscam procedimentos estéticos e 

cirúrgicos, torna-se essencial. 

O objetivo deste estudo foi o de traduzir a BDSS para a língua 

portuguesa, falada no Brasil, adaptá-la culturalmente e validá-la. A 

construção de um novo instrumento seria onerosa, demorada e sem 

uniformidade dos dados obtidos para comparação com questionários 

internacionais (GUILHEMIN, BOMBARDIER, BEATON, 1993; BEATON et al., 

2000; DA MOTA FALCÃO, CICONELLI, FERRAZ, 2003). Adaptações 
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semelhantes foram temas de estudos da EPM/UNIFESP (CICONELLI et al., 

1999; DINI, QUARESMA, FERREIRA, 2004; JORGE et al., 2008; PICCOLO et 

al., 2013; PICCOLO et al., 2015; DE BRITO et al., 2015a; SUCUPIRA et al., 

2016). Desta forma, para a utilização da BDSS no Brasil houve necessidade 

de traduzi-la, adaptá-la ao contexto cultural brasileiro e testar suas 

propriedades de medida. Com base em estudos de psicologia, sociologia e 

epidemiologia, GUILLEMIN, BOMBARDIER, BEATON (1993), em revisão 

sistemática da literatura, desenvolveram a metodologia adotada neste 

estudo. Os autores criaram uma normatização e um guia para adaptações de 

questionários de avaliação de saúde para idiomas e culturas diferentes. 

Atualmente, este é o método mais confiável para manter as propriedades de 

medida do instrumento original. Outros autores assinalaram e completaram 

a importância dessa metodologia (GANDEK & WARE, 1998; BEATON et al., 

2000; WILD et al., 2005; ACQUADRO et al., 2008). 

A escolha de um instrumento para avaliação dos aspectos psicológicos 

depende de variáveis como credibilidade, compreensibilidade, acurácia e 

reprodutibilidade (FITZPATRICK et al., 1999), bem como facilidade de 

aceitação entre os entrevistadores e entrevistados (GUILHEMIN, 

BOMBARDIER, BEATON, 1993; BRANDÃO, FERRAZ, ZERBINI, 1997; BEATON 

et al., 2000; DEVON et al., 2007; WILD et al., 2005; ZAMANZADEH et al., 

2014). 

A BDSS apresentou validade de face e de conteúdo avaliada pelos 

pacientes na fase do pré-teste, ou adaptação cultural, e pela equipe 

multidisciplinar. A equipe multidisciplinar do estudo foi composta por 

pessoas com conhecimento em distúrbios da imagem corporal e na seleção 

de pacientes em procedimentos de cirurgia plástica, com fluência da língua 

inglesa, bem como experiência no tema qualidade de vida e adaptação e 

validação de instrumentos de avaliação. A equipe foi constituída por três 
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psicólogas, um psiquiatra e dois cirurgiões plásticos; profissionais de áreas 

da saúde que apresentam interface entre saúde mental e aparência física. 

A BDSS identifica sintomas para TDC, em indivíduos que procuram a 

cirurgia plástica e apresentam excessiva preocupação e angústia em relação 

à aparência física. Foi desenvolvida por PERUGI et al. (1997) e adaptada 

(modificada) por MÜHLBAUER, HOLM, WOOD em 2001, que a 

denominaram: The Modified Pisa Body Dysmorphic Symptoms Scale. A 

única alteração realizada pelos autores foi quanto à questão de número seis, 

que passou de “Do you think that corrective surgical treatment is 

necessary?” (PERUGI et al., 1997) para “Do you expect your life to change 

radically after surgery?” (MÜHLBAUER, HOLM, WOOD, 2001), assinalando 

a importância da avaliação do grau de expectativas do paciente. 

Entretanto, tanto PERUGI et al. (1997), que desenvolveram a escala, 

quanto MÜHLBAUER, HOLM, WOOD (2001) que levemente a alteraram 

(questão número 6), não realizaram testes psicométricos. D’ASSUMPÇÃO 

(2007) igualmente traduziu a escala modificada por MÜHLBAUER, HOLM, 

WOOD (2001), apenas como um guia de perguntas para cirurgiões plásticos, 

dando o nome de Escala de Pisa Modificada. 

A BDSS foi apenas utilizada em uma pesquisa sobre sintomas para 

TDC em pacientes dermatológicos (KAYMAK, TANER, ŞIMŞEK., 2009) e em 

pacientes que se submeteram à cirurgia do desvio de septo (BENDER, 

RUSTIGE, LINDEMANN, 2014), bem como citada num capítulo de livro por 

CHAMPLAIN & LAUMANN (2015) e num artigo de NACHSHONI & KOTLER 

(2007) sobre aspectos médico-legais do TDC. Entretanto, tanto no artigo 

original (PERUGI et al., 1997), quanto nos outros seis trabalhos citados 

(MÜHLBAUER, HOLM, WOOD 2001; D’ASSUMPÇÃO, 2007; NACHSHONI & 

KOTLER, 2007; KAYMAK, TANER, ŞIMŞEK, 2009; BENDER, RUSTIGE, 
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LINDEMANN, 2014; CHAMPLAIN & LAUMANN, 2015), não foram realizadas e 

avaliadas as propriedades psicométricas do instrumento. 

Não obstante, a relevância da correta avaliação das qualidades 

psicométricas dos instrumentos está associada à qualidade metodológica 

(GUILHEMIN, BOMBARDIER, BEATON, 1993; GANDEK & WARE, 1998; 

BEATON et al., 2000; DE VON et al., 2007; ASSUNÇÃO et al., 2013). 

Desta forma, no presente estudo, foram realizados os testes 

psicométricos do instrumento pela primeira vez (a sua confiabilidade, 

através da consistência interna e da reprodutibilidade intra e 

interobservadores, e as validades de face, conteúdo e construto). Todavia, 

os resultados do presente estudo não podem ser comparados tanto com o 

instrumento original (PERUGI et al., 1997) quanto com outros estudos 

(MÜHLBAUER, HOLM, WOOD, 2001; KAYMAK, TANER, ŞIMŞEK, 2009; 

BENDER, RUSTIGE, LINDEMANN, 2014). 

Após autorização dos autores (PERUGI et al., 1997) para tradução e 

adaptação cultural da escala para uso no Brasil, a equipe multidisciplinar 

decidiu, após as traduções e retrotraduções, manter o nome original da 

BDSS e aceitar a alteração da questão número seis, sugerida por 

MÜHLBAUER, HOLM, WOOD, 2001, considerando-se o contexto cultural no 

qual o instrumento está inserido (WILD et al., 2005). Além disso, na fase do 

pré-teste, ou adaptação cultural, nenhum dos pacientes expressou dúvidas 

em relação às questões da BDSS. 

Em todo o processo de adaptação cultural da BDSS foram 

entrevistados 30 indivíduos. BEATON et al. (2000), em artigo sobre 

adaptação cultural de instrumentos, recomendaram que entre 30 a 40 

pessoas deveriam ser avaliadas nessa fase. JORGE et al. (2008) 

entrevistaram 30 pacientes para adaptar culturalmente, o Body Dysmorphic 
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Disorder Examination (BDDE) para a língua portuguesa do Brasil e DE 

BRITO et al. (2015a) igualmente avaliaram 30 pacientes na etapa da 

adaptação cultural da Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale Modified 

for Body Dysmorphic Disorder (BDD-YBOCS). Portanto, a adaptação 

cultural do presente estudo, realizada com 30 pacientes, enquadra-se na 

casuística (n) normalmente selecionada em estudos brasileiros que, 

avaliaram a gravidade de sintomas negativos da imagem corporal. 

SAPNAS & ZELLER (2002), SAPNAS (2004) e KNAPP & SAWILOWSKY 

(2004) referiram que, a análise de poder para determinação do tamanho 

adequado da casuística não seria útil quando a hipótese principal se 

concentrava em propriedades psicométricas. Segundo os autores, exemplos 

reais e hipotéticos de pesquisa sugeriam que, pelo menos 50 e não mais que 

100 sujeitos, eram suficientes para representar e avaliar as propriedades 

psicométricas de medidas de construtos sociais. Assim, a casuística deste 

estudo para avaliação das propriedades psicométricas baseou-se nestes 

autores, e em estudos idênticos da literatura (CICONELLI et al., 1999; JORGE 

et al., 2008; PICCOLO et al., 2013; PICCOLO et al., 2015; DE BRITO et al., 

2015a; SUCUPIRA et al., 2016). 

A reprodutibilidade da escala foi testada, considerando-se que é a 

habilidade que um instrumento possui de se manter estável, ou apresentar 

resultados semelhantes, desde que não haja alteração no quadro clínico e 

nem intervenção terapêutica. Tem por objetivo analisar as flutuações 

aleatórias das respostas de um indivíduo em várias ocasiões (GANDEK & 

WARE, 1998; DEVON et al., 2007). Ou seja, a função é a de avaliar se 

medidas ou instrumentos são capazes de produzir os mesmos resultados 

semelhantes, em diferentes ocasiões, ou obtidos por diferentes 

observadores, permitindo analisar a quantidade de erro inerente ao 

instrumento (FURTADO et al., 2009). 
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A reprodutibilidade do instrumento foi avaliada por meio de três 

entrevistas; a BDSS é autoaplicável e o entrevistador permaneceu no 

recinto para solucionar as dúvidas. Vinte pacientes foram entrevistados, 

iniciando-se a aplicação pela autora do estudo (E1). Após cerca de três 

horas, a segunda entrevista foi realizada por uma outra psicóloga (E2) e, 

após duas semanas, a E1 realizou a última entrevista. A reprodutibilidade 

intra e interobservador propuseram-se a avaliar o grau de concordância dos 

resultados obtidos pelo mesmo observador, ou por observadores diferentes. 

A reprodutibilidade teste-reteste do instrumento foi verificada quando o 

indivíduo era observado em duas ocasiões distintas. 

A análise dos escores obtidos com as aplicações da escala evidenciou 

elevado índice de correlação entre as avaliações de observadores distintos e 

elevada correlação entre a avaliação do mesmo observador. LIANG & JETTE 

(1981) relataram que a reprodutibilidade entre o mesmo observador 

(intraobservador) em tempos diferentes era importante para questionários 

autoaplicáveis. Observou-se apenas um caso destoante (paciente sem 

sintomas) na avaliação intraobservador que não interferiu nos resultados 

como um todo. 

A consistência interna entre os itens que compõem a BDSS, foi 

avaliada pelo alfa de Cronbach (α) (CRONBACH, 1951). O valor encontrado 

no presente estudo para a escala foi de 0,805, sendo considerado de 

confiabilidade boa (ALDERMAN & CHUNG, 2009). 

No presente estudo, um grande número de pacientes reportaram 

escores altos nos itens 1, 2, 4, 5, e 6, revelando insatisfação da imagem 

corporal com comportamentos compulsivos (inspeção e checagem do 

corpo) e atos mentais (comparação com os outros) acompanhados de 

sofrimento subjetivo, os quais são fatores que interferem no funcionamento 



72 
 

6. Discussão 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

global dos pacientes com TDC. O grau de sofrimento subjetivo e o 

comprometimento psicossocial, associados à aparência física, são variáveis 

importantes para ser avaliadas em pacientes de cirurgia plástica (SARWER et 

al., 1998; DE BRITO et al., 2013). De fato, 81,3% dos pacientes acreditava 

que a cirurgia plástica resolveria todos os seus problemas, frente ao 

sofrimento com a aparência física (item 6) e 67,5% estavam convencidos 

acerca da presença do defeito percebido (item 1). Contudo, essa crença, 

parecia estar mais relacionada à sobrevalorização do defeito percebido do 

que a uma percepção delirante, mas que, em 70% dos pacientes 

potencializou ideias de autorreferência (item 4) (MORSELLI & JEROME, 

2001; DE BRITO et al., 2014; DE BRITO et al., 2016a). 

Os itens 2, 9 e 10 apresentaram valores abaixo de 0,4, revelando fraca 

correlação com os outros itens da escala. Esse resultado pode estar 

relacionado com a presença de sintomas para TDC (Critérios A e B/DSM-

5) identificados nesta população (item 2/ BDSS), e por outro lado pode 

indicar que, os pacientes avaliados neste estudo, não apresentavam 

comportamentos auto e heteroagressivos (itens 9 e 10). De fato, 70% dos 

pacientes responderam positivamente ao item 2, sendo que, os itens 9 

(7,5%) e 10 (15%) foram os menos pontuados pelos pacientes avaliados no 

presente estudo. 

A validade de um instrumento é definida como a capacidade de 

mensurar o que se propõe a medir, podendo ser classificada em validade de 

face, de conteúdo e de construto. 

A validade de construto é o processo pelo qual a validade da 

correlação de uma mensuração com outras variáveis é avaliada quanto à 

consistência teórica. Ao testar a validade de construto, as hipóteses são 

redigidas de acordo com a direção e poder das relações esperadas baseada 
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na teoria e na literatura; a validade é confirmada quando a associação 

confirma a hipótese (GANDEK & WARE, 1998). A hipótese do estudo era a 

de que, preocupações e níveis excessivos de investimento corporal 

associados a sofrimento clinicamente significativo, em pacientes que 

procuravam a cirurgia plástica, podiam revelar sintomas para TDC, 

presentes em diferentes níveis de gravidade. 

A BDSS acessa sintomas para TDC em indivíduos que buscam a 

cirurgia plástica e foi comparada com um instrumento similar, conforme 

orientação na literatura (GANDEK & WARE, 1998). 

A Versão Brasileira da YBOCS Modificada para Transtorno 

Dismórfico Corporal (BDD-YBOCS), instrumento selecionado para testar 

a validade de construto da BDSS foi desenvolvida a partir da escala Yale-

Brown Obsessive Compulsive Scale (Y-BOCS) (GOODMAN, 1989a; 

GOODMAN, 1989b) por  PHILLIPS et al. (1997) e validada culturalmente por 

DE BRITO et al. (2015a). A BDD-YBOCS avalia a insatisfação com a 

imagem corporal e identifica a gravidade de sintomas para TDC (PHILLIPS 

et al., 1997; DE BRITO et al., 2015a). 

A Versão Brasileira da YBOCS Modificada para Transtorno 

Dismórfico Corporal (BDD-YBOCS) também foi validada numa população 

de Cirurgia Plástica (n=93).  Entretanto, é um instrumento mais longo e 

complexo para ser aplicado por profissionais que não tenham tanto 

conhecimento com a saúde mental. 

A BDD-YBOCS foi utilizada em vários estudos que avaliaram 

pacientes que buscaram procedimentos estéticos e cirúrgicos (ALTAMURA 

et al., 2001; VEALE, DE HARO, LAMBROU, 2003; PHILLIPS et al., 2005; 

CRERAND et al., 2005; BELLINO et al., 2006; HEPBURN & CUNNINGHAM, 

2006; PICAVET et al., 2011), sendo um instrumento de medida de resultado 
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adequado em situações clínicas e em estudos de tratamento do TDC 

(PHILLIPS et al., 1997). Por isso, pode ser usada para avaliar o impacto da 

cirurgia plástica em pacientes com sintomas para TDC (DE BRITO et al., 

2015a). 

Neste estudo, a correlação observada entre as escalas BDSS e BDD-

YBOCS (r=0,841, p<0,001) mostra a validação convergente e a 

interligação de variáveis relacionadas ao TDC na BDSS. 

Por outro lado, a forte concordância observada entre a BDSS e o TDC, 

com ponto de corte ≥ 6 (Kappa=0,822), e entre BDD-YBOCS e BDSS, 

revela que ambos os instrumentos são específicos para identificar a doença 

e a gravidade dos sintomas em pacientes que buscam a cirurgia plástica. 

Observou-se diferença significante entre a média dos escores (BDSS) 

entre pacientes com e sem sintomas para TDC (p<0,001), revelando que a 

BDSS apresenta validade discriminante. 

O ponto de corte ≥ 6 foi associado a uma sensibilidade de 100% e 

especificidade de 86%, mostrando que a BDSS é um instrumento 

específico para a identificação de sintomas do TDC, que pode auxiliar na 

triagem de pacientes no pré-operatório de procedimentos de cirurgia 

plástica. Assim, escores iguais ou maiores que seis na BDSS indicam 

sintomas para TDC. 

Instrumentos de screening são muito importantes para a seleção de 

pacientes em procedimentos estéticos e cirúrgicos porque nem sempre há 

psiquiatras disponíveis para fazer o diagnóstico para TDC. 

O TDC é uma condição grave, que gera intenso sofrimento a seus 

portadores (SARWER & CRERAND, 2008; DE BRITO et al., 2013; DE BRITO et 

al., 2016a) e que, apesar de reconhecida na literatura mundial há muito 
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tempo (HAY, 1970; PHILLIPS, 1991; MORSELLI & JEROME, 2001), ainda é 

subdiagnosticada tanto em Psiquiatria quanto em Cirurgia Plástica 

(FEUSNER et al., 2007). 

6.1 PERSPECTIVAS 

Utilizar a BDSS como protocolo de triagem de pacientes em 

procedimentos de cirurgia plástica. 

Desenvolver estudos prospectivos de avaliação do TDC em pacientes 

que buscam a Cirurgia Plástica como possibilidade de tratamento. 
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7. CONCLUSÃO 

A Body Dysmorphic Symptoms Scale foi traduzida 

para a língua portuguesa, do Brasil, adaptada 

culturalmente, e mostrou-se reprodutível, 

apresentando validade de face, de conteúdo e de 

construto. Passou a ser chamada de Escala de 

Sintomas da Dismorfia Corporal – 

UNIFESP/EPM (BDSS-UNIFESP/EPM). 
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ABSTRACT 

INTRODUCTION: Rhinoplasty is one of the most sought after aesthetic 

surgeries by individuals with body dysmorphic disorder (BDD), which is 

characterized by an excessive dissatisfaction with appearance that may 

affect patient satisfaction with the results of surgery. OBJECTIVE: To 

translate into Brazilian Portuguese, cross-culturally adapt and validate the 

Body Dysmorphic Symptoms Scale (BDSS). METHODS: Eighty patients of 

both genders seeking rhinoplasty were selected at the Nose Outpatient 

Clinic (Division of Plastic Surgery, Federal University of São Paulo) 

between February 2014 and March 2015. Thirty patients participated in the 

cross-cultural adaptation phase. The instrument was tested for reliability in 

20 patients and for construct validity in 50 patients by correlating the 

BDSS with the Brazilian version of the Yale-Brown Obsessive Compulsive 

Scale Modified for Body Dysmorphic Disorder (BDD-YBOCS). RESULTS: 

Internal consistency was tested using Cronbach's alpha coefficient 

(α=0.805). The BDSS showed excellent interobserver (r=0.909; 

ICC=0.873; p<0.001) and intraobserver (r=0.956; ICC=0.939; p<0.001) 

reliability. There was a significant difference in BDSS scores between 

patients with and without BDD symptoms (p<0.001), and a strong 

correlation (r=0.841; p<0.001) between BDD-YBOCS and BDSS scores. 

The area under the receiver operating characteristic (ROC) curve was 

0.981, indicating good accuracy to discriminate the presence of BDD 

symptoms. Forty-six percent of patients had BDD symptoms (BDSS) and 

54% presented moderate to severe appearance-related obsessive-

compulsive symptoms (BDD-YBOCS). CONCLUSION: The cross-culturally 

adapted Brazilian version of the BDSS is a reliable instrument with face, 

content, and construct validity; it was named Body Dysmorphic Symptoms 

Scale-UNIFESP/EPM (BDSS-UNIFESP/EPM).  
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APÊNDICE 2 

AUTORIZAÇÃO DO AUTOR 

 
 
maria jose azevedo de brito rocha<mazbrito@gmail.com> 

Tue, Apr 9, 2013 at 12:16 PM 

To: "giulio.perugi" <giulio.perugi@med.unipi.it> 

Gent.mo Dr. Giulio Perugi, 

Sono alunna del programma di Post-graduato in Chirurgia Plastica dell´Universitá 
Federale di San Paolo (UNIFESP) nel quale sviluppiamo ricerche sulla prevalenza e 
incidenza del Disturbo da Dismorfismo Corporeo in Chirurgia Plastica. 

Riconosciamo l'importanza della validazione di strumenti di valutazione psicologica 
specifici per il processo di screening nella selezione dei candidati per l'esecuzione di 
procedure di estetici in Chirurgia Plastica e vorrei chiedere il Suo permesso di 
convalidare il “The Body Dysmorphic Symptoms Scale” per applicarlo in Brasile. 

Sappiamo dell'esistenza della traduzione di questa scala in lingua portoghese, ma 
cerchiamo di adattarla al contesto culturale brasiliana per poterlo testare, riprodurlo e 
convalidarlo. 

Credendo profondamente nella qualitá del lavoro che sará sviluppato grazie 
all´applicazione del Suo materiale le sarei grata di una risposta. 

Cordialmente, 

Maria José Azevedo de Brito Rocha 
 

 
Giulio Perugi <giulio.perugi@med.unipi.it> Tue, Apr 9, 2013 at 12:44 PM 

To: maria jose azevedo de brito rocha <mazbrito@gmail.com> 

Gentile Maria Jose, 
sono molto contento di questa vostra iniziativa. Non ero a conoscenza di una 
traduzione in portoghese. Sarò felice di darvi un aiuto in qualunque modo pensiate 
possa esservi utile. 
Cordiali Saluti 
Giulio Perugi 
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APÊNDICE 3. 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Este projeto tem como título “The Body Dysmorphic Symptoms Scale, 

tradução, adaptação cultural e validação”. Estas informações estão sendo 

fornecidas para a sua participação voluntária neste estudo, cujo objetivo é 

traduzir e adaptar à realidade brasileira esta escala, que avalia 

preocupações excessivas e grau de sofrimento em relação à aparência 

física.  

Para isso, serão entrevistados, por ordem de chegada, pacientes de 

ambos os gêneros, que desejarem submeter-se à rinoplastia no Hospital São 

Paulo – UNIFESP, e aplicados dois instrumentos: uma escala que será uma 

versão-consenso da tradução original, de modo a avaliar a adequação ao 

contexto linguístico brasileiro, e a Versão Brasileira da Yale Brown 

Obsessive Compulsive Scale para Transtorno Dismórfico Corporal (BDD-

YBOCS), que avalia gravidade dos sintomas da imagem corporal negativa. 

A duração estimada é de cerca de 15 minutos.  

Se tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, 

entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), Rua Botucatu, 

572 – 1º andar, conj. 14, tel. (11) 5571-1062, fax (11) 5539-7162. Em 

qualquer etapa do estudo, terá acesso aos profissionais responsáveis pela 

pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal 

investigador é a psicóloga Tatiana Dalpasquale Ramos, que pode ser 

encontrada na Rua Napoleão de Barros, 715 – tel. 55764065 – email: 

tati_dramos@hotmail.com.  

É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer 

momento e deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à 
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continuidade de seu tratamento na instituição. Tem o direito de ser 

mantido(a) atualizado(a) sobre os resultados parciais das pesquisas, ou de 

resultados que sejam do conhecimento da pesquisadora. Não há benefício 

direto para o participante. Não há despesas pessoais para o participante em 

qualquer fase do estudo; também não há compensação financeira 

relacionada à sua participação.  

As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros 

pacientes, não sendo divulgada a identificação de nenhum dos pacientes.
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Eu, ____________________________________________________, 

portador(a) do R.G. nº __________________, após ter sido esclarecido(a) 

pelo entrevistador a respeito do projeto de pesquisa acima referido, 

concordo em participar voluntariamente deste estudo e poderei retirar meu 

consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 

penalidades ou prejuízo, ou perda de qualquer benefício que eu possa ter 

adquirido, ou no meu atendimento neste serviço. Ficaram claros para mim 

quais os propósitos do estudo, as garantias de confidencialidade e de 

esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação 

é isenta de despesas e que tenho garantia de acesso a tratamento hospitalar 

quando necessário.  

 

___________________________________________  

Assinatura do paciente  

Data ____/____/____  

 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o consentimento livre 

e esclarecido deste paciente para a participação neste estudo.  

 

___________________________________________  

Assinatura do entrevistador  

Data____/____/____ 
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APÊNDICE 4. FICHA DE DADOS SÓCIO-DEMOGRÁFICOS  

PROTOCOLO 

DATA DA AVALIAÇÃO: ___/___/________ 
 
 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO  
 
 
NOME: ____________________________________________IDADE: _________ 
 
 
DATA DE NASCIMENTO: ____/____/________                             GÊNERO:  M F 
 
RAÇA:  

Branca Negra Parda Amarela Outra  
 
ESTADO CIVIL:  

Solteiro(a) Casado(a) Separado(a) Divorciado(a) Viúvo(a)  
 
NÚMERO DE FILHOS:________  
 
ORIENTAÇÃO SEXUAL:  

Heterossexual Homossexual Bissexual  
 
RELIGIÃO:  

Católica Evangélica Espírita Outra______________ Ateu  

ESCOLARIDADE:  
Ensino Primário Fundamental Médio Superior  

 
PROFISSÃO: ______________________________ 
 
 
ENDEREÇO E TELEFONES PARA CONTATO:  
 
_______________________________________________________________________ 
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DADOS PESSOAIS  
 
VOCÊ ESTÁ MUITO INSATISFEITO (A) COM A SUA APARÊNCIA FÍSICA?  

Não    Sim, pouco    Sim, muito 
 
DESDE QUANDO ESTÁ INSATISFEITO (A)? 

Adolescência Adulto(a) Após os 40 anos 
 
QUE PARTE DO SEU CORPO NÃO CONSIDERA ATRAENTE?_______________________ 
 
JÁ FEZ ALGUMA CIRURGIA PLÁSTICA? Não Sim. 
Qual?_________________________________ 
 
Quando?_______________________Local?____________________________________ 
 
FICOU SATISFEITO (A) COM O RESULTADO? Não Sim  
 
GOSTARIA DE FAZER OUTRAS CIRURGIAS PLÁSTICAS?  
 
QUAL(IS)PARTE(S) DO SEU CORPO GOSTARIA DE MUDAR?_________________________ 
 
QUANTO TEMPO VOCÊ GASTA PENSANDO EM SUA APARÊNCIA (CADA DIA, SE VOCÊ 

SOMAR TODO O TEMPO QUE PASSA PELA SUA CABEÇA)?  
Menos do que uma hora por dia 
1 a 3 horas por dia 
Mais do que 3 horas por dia 

HÁ QUANTO TEMPO DESEJA FAZER ESTA CIRURGIA PLÁSTICA?  
Mais de um ano Um ano Menos de um ano 

 
O QUE ESPERA DA CIRURGIA PLÁSTICA (EXPECTATIVAS). ASSINALE UMA, OU MAIS 

OPÇÕES:  
Gostar da minha imagem no espelho 
Ser aceito(a) pelos outros 
Alterar o contorno facial e/ou corporal  

 
MELHORAR ASPECTOS:  

Emocionais    Sexuais    Sociais    Profissionais 
 
A CICATRIZ FAZ PARTE DO CORPO APÓS A CIRURGIA PLÁSTICA.  

Sim  
 
QUE OUTROS TRATAMENTOS ESTÉTICOS GOSTARIA DE PROCURAR?  
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APÊNDICE 5. VERSÃO CONSENSO EM PORTUGUÊS  

ESCALA DE SINTOMAS DA DISMORFIA CORPORAL – 
UNIFESP/EPM (BDSS-UNIFESP/EPM) 

1.Você está seriamente preocupado(a) de que uma parte do seu corpo é 
defeituosa? 

(   ) sim  (   ) não 
 

2.Você se observa no espelho de forma atenta e repetida? 
(   ) sim  (   ) não 

 
3.Você evita olhar-se no espelho para não ficar tão preocupado(a)? 

(   ) sim  (   ) não 
 

4.Você se preocupa de que outras pessoas possam estar observando, 
falando ou zombando de seu defeito? 

(   ) sim  (   ) não 
 
5.Você tenta esconder ou camuflar seu defeito com as mãos, maquilagem 
ou roupas? 

(   ) sim  (   ) não 
 
6.Você acredita que uma cirurgia plástica poderá mudar radicalmente a sua 
vida, corrigindo o defeito que lhe incomoda? 

(   ) sim  (   ) não 
 
7.Você negligenciou suas atividades normais por causa do defeito? 

(   ) sim  (   ) não 
 

8.Este defeito lhe causa raiva, impaciência, agressividade, principalmente 
no relacionamento com parentes, amigos ou colegas de trabalho? 

(   ) sim  (   ) não 
 
9. Nesses momentos, você quebra algum objeto, dá murros ou chuta 
paredes e portas? 

(   ) sim  (   ) não 
 
10. Seu desespero é tamanho a ponto de desejar morrer, ferir-se ou 
prejudicar-se em função desse desespero? 

(   ) sim  (   ) não 
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ANEXO 1.  

BODY DYSMORPHIC SYMPTOMS SCALE (BDSS) 

 
1. Are you seriously concerned that one part of your body is defective?  
 
 Yes  No 
 
2. Do you look at yourself in the mirror carefully and repeatedly?  
 
Yes No 
 
3. Do you avoid looking at yourself in the mirror to be less worried?  
 
Yes No 
 
4. Are you concerned that others may be looking at, talking about, or 
making fun of your defect? 
Yes No 
 
5. Do you try to hide or camouflage your defect with your hands, hair, 
make-up, or clothing? 
Yes No 
 
6. Do you think that corrective surgical treatment is necessary?  
 Yes No 
 
7. Have you neglected your usual activities because of the defect?  
 Yes No 
 
8. Are you ever so enraged and in despair that you lose control and become 
insulting, aggressive, or violent towardyour relatives and friends?  
Yes No 
 
9. At these times, do you break any object or punch and kick walls and 
doors?  
Yes No 
 
10. Are you ever so in despair that you wish yourself dead or want to harm 
yourself because of your despair? 
Yes No 
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ANEXO 2.  
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ANEXO 3. 

Versão Brasileira da YBOCS para Transtorno Dismórfico 

Corporal (BDD-YBOCS) 

 

Instruções: Esta escala destina-se a ser utilizada como uma entrevista 

semi-estruturada. O entrevistador deve avaliar os itens na ordem listada e 

ler as perguntas apresentadas. No entanto, o entrevistador é livre para fazer 

perguntas adicionais para fins de esclarecimento. Em geral, as avaliações 

devem depender do relato do paciente; no entanto, a avaliação final é 

baseada no julgamento clínico do entrevistador. 

 Os colchetes [] indicam o material que deve ser lido, preenchendo, 

completando, as lacunas com as partes do corpo de preocupação; 

 Os parênteses () indicam material opcional que pode ser lido; 

 Os itens em itálico são as instruções e lembretes para o 

entrevistador. 

Avalie cada item levando em consideração a semana passada até, e 

incluindo, o momento da entrevista. A pontuação deve refletir a ocorrência 

média de cada item para a semana inteira. Para as questões 1 a 5 (que 

avaliam preocupações relacionadas ao TDC), avalie o efeito total 

(combinação) de todas as partes do corpo de insatisfação. Para os itens 6 a 

10 (que avaliam comportamentos relacionados ao TDC), avalie também o 

efeito total (combinação) de todos os comportamentos. Para os itens 9 e 10 

(itens de resistência e controle), se as respostas do paciente são diferentes 

para comportamentos distintos, selecione a resposta que representa uma 

pontuação média para os diferentes comportamentos. Para o item 12, não 

avalie a evitação de comportamentos compulsivos como olhar para 
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espelhos; em vez disso, avalie o grau em que o paciente evita atividades 

que contribuem para o funcionamento adequado – por exemplo, evitação de 

interações sociais ou atividades relacionadas ao trabalho. 

A questão 2 fornece exemplos de prejuízos de funcionamento global 

em letras “itálicas” com S/N para o entrevistador indicar “SIM” ou “NÃO”. 

É importante perguntar sobre todos esses itens. No entanto, essa não é uma 

lista exaustiva das áreas de deficiência, e o entrevistador precisa perguntar 

e incluir todos os outros tipos de interferência no funcionamento que, o 

indivíduo vivencia em decorrência de seus sintomas de TDC. 

Nas perguntas que abordam a preocupação, use a palavra “defeito” 

para descrever áreas do corpo que o paciente não gosta. Alguns indivíduos, 

no entanto, acham essa palavra muito “forte” e preferem uma palavra como 

“falha” ou “aparência”. Esses termos podem substituir a palavra “defeito”, 

contanto que fique claro que o entrevistador está perguntando sobre 

aspectos da aparência física que, o paciente não gosta e que, preencham os 

critérios para TDC. 

As questões 6-10 utilizam a palavra “atividades”, mas palavras como 

“comportamentos” ou “comportamentos compulsivos” podem substituí-la, 

desde que, fique claro que o entrevistador está perguntando sobre 

comportamentos repetitivos relacionados ao TDC. Caso o paciente não 

apresente nenhuma das atividades ou comportamentos relacionados ao 

TDC deve pontuar zero nos itens 6 a 10. 
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VERSÃO BRASILEIRA DA YBOCS PARA TRANSTORNO DISMÓRFICO 

CORPORAL (BDD-YBOCS) 

 

Para cada item, circule o número que identifica a resposta que melhor 

caracteriza o paciente durante a última semana. 

1. Tempo gasto  com pensamentos sobre o defeito corporal 

Quanto tempo você gasta com pensamentos sobre o defeito ou falha 

em sua aparência  [Liste as partes do corpo que o/a preocupa] 

 

0 Nenhum 

1 Leve (menos de 1 h/dia) 

2 Moderado (1-3 h/dia) 

3 Grave (3-8 h/dia) 

4 Muito grave (mais do que 8 h/dia) 

 

 

2. Interferência  devido aos pensamentos sobre o defeito corporal 

Quanto os PENSAMENTOS sobre o(s) defeito(s) do seu corpo 

interferem na sua vida social ou no seu trabalho? (Há algo que você não 

tem feito ou não pode fazer por causa dele(s)?) 
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Por exemplo: 

S/N Passar tempo com os amigos 

S/N Namorar 

S/N Frequentar situações sociais 

S/N Fazer coisas com a família dentro e fora de casa 

S/N Ir para escola ou trabalho todo dia 

S/N Chegar no horário, ou se atrasar para a escola ou trabalho 

S/N Concentrar-se em seu estudo ou trabalho 

S/N Ser produtivo na escola ou trabalho 

S/N Fazer as tarefas de casa ou manter as notas em seus estudos 

S/N Atividades diárias 

 

0 Nenhuma 

1 
Leve: pequena interferência em atividades sociais, ocupacionais ou 

laborais, mas sem prejuízo no desempenho 

2 
Moderada: alguma interferência no desempenho social, ocupacional ou 

laboral, mas ainda consegue realizá-las 

3 
Grave: causa interferência significativa no desempenho social, 

ocupacional ou laboral 

4 Muito grave: incapacitante 

 

3. Angústia  associada com os pensamentos sobre o defeito corporal 

Quanta angústia seus PENSAMENTOS sobre seu defeito corporal 

causam em você? 

Avalie a “angústia” ou ansiedade que parecem ser desencadeadas 

por esses pensamentos. 
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Não leve em consideração a ansiedade geral ou ansiedade associada 

a outros sintomas. 

0 Nenhuma 

1 Leve: não incomoda muito 

2 Moderada: incomoda 

3 Grave: muito incômoda 

4 Muito grave: angústia incapacitante 

 

4. Resistência contra pensamentos sobre o defeito corporal 

Quanto esforço você faz para resistir a esses PENSAMENTOS?  

Com que frequência você tenta ignorar, ou desviar sua atenção desses 

pensamentos, quando eles passam por sua cabeça?  

Avalie somente os esforços feitos para resistir. 

Não leve em consideração o sucesso ou falha em realmente controlá-

los. O quanto o paciente resiste aos pensamentos pode ou não 

correlacionar-se com a capacidade de controlá-los. 

 

0 Sempre faz esforço, ou os sintomas são mínimos e não precisam de 

resistência ativa 

1 Tenta resistir na maioria das vezes 

2 Faz algum esforço para resistir 

3  Entrega-se a todos esses pensamentos sem tentar controlá-los, mas com 

alguma relutância 

4 Entrega-se completa e voluntariamente a todos esses pensamentos 
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5. Grau de controle  sobre os pensamentos relacionados ao defeito 

corporal 

Quanto controle você tem sobre os PENSAMENTOS relacionados 

ao(s) seu(s) defeito(s) corporal(ais)?  

Quanto sucesso você tem em parar ou desviar esses pensamentos? 

0 
Controle completo, ou nenhuma necessidade de controlar porque os 

pensamentos são mínimos 

1 
Muito controle, geralmente capaz de parar ou desviar esses pensamentos 

com algum esforço e concentração 

2 
Controle moderado, algumas vezes é capaz de parar ou desviar esses 

pensamentos 

3 
Pouco controle, raramente obtém sucesso em parar esses pensamentos e 

desvia a atenção com dificuldade 

4 
Nenhum controle, sentidos como completamente involuntários, raramente 

obtém sucesso em desviar a atenção, até mesmo momentaneamente 

 

6. TEMPO GASTO EM ATIVIDADES RELACIONADAS AO DEFEITO CORPORAL 

As próximas questões são sobre atividades/comportamentos que você 

faz em relação ao seu defeito corporal. 

Quanto tempo você gasta em ATIVIDADES relacionadas à sua 

preocupação com a aparência? 

Siga a seguinte lista de atividades com o paciente (faça as perguntas 

6-10 para todos os pacientes que se apliquem): 

 

 



121 
 

ANEXO 3 YBOCS para Transtorno Dismórfico Corporal 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 Checando espelhos ou outras superfícies refletoras 

 Atividades de embelezamento ou arrumando-se 

 Uso de maquiagem 

 Exercício físico excessivo (mais do que 1h/dia) 

 Escolhendo ou trocando de roupa ou outro tipo de acessório (avalie o 

tempo gasto em escolher ou trocar de roupa, não o tempo em que as usa) 

 Examinando a aparência dos outros (comparando) 

 Perguntando aos outros ou discutindo, debatendo, com eles sobre sua 

aparência 

 Beliscando a pele 

 Tocando, inspecionando as partes do seu corpo 

 Outros__________________________________ 

 

0 Nenhum 

1 Leve (gasta menos de 1h/dia) 

2 Moderado (1-3h/dia) 

3 Grave (3-8h/dia) 

4 Muito grave (mais de 8h/dia) 

 

 

7. Interferência provocada pelas atividades relacionadas ao defeito 

corporal 

Quanto essas ATIVIDADES interferem na sua vida social ou no seu 

trabalho? (Há algo que você não faça por causa delas?) 
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0 Nenhuma 

1 
Leve: pequena interferência em atividades sociais, ocupacionais ou 

laborais, mas sem prejuízo no desempenho 

2 
Moderada:  alguma interferência no desempenho social, ocupacional ou 

laboral, mas ainda consegue realizá-las 

3 
Grave: causa interferência significativa no desempenho social, 

ocupacional ou laboral 

4 Muito grave: incapacitante 

 

8. Angústia associada a atividades relacionadas com o defeito 

corporal 

Como você se sentiria se fosse impedido de realizar as atividades que 

conversamos agora há pouco? (Quão ansioso você ficaria?) 

Avalie o grau de angústia e frustração que o paciente sentiria se a 

realização dessas atividades fosse subitamente impedida. 

0 Nenhuma 

1 Leve: apenas ligeiramente ansioso se o comportamento fosse impedido 

2 
Moderada: relata que sentiria ansiedade, mas ainda administrável se o 

comportamento fosse impedido 

3 
Grave: aumento importante e muito perturbador da ansiedade se o 

comportamento fosse impedido 

4 
Extrema: ansiedade incapacitante de qualquer intervenção destinada a 

modificar o comportamento 
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9. Resistência a compulsões 

Quanto esforço você faz para resistir a essas ATIVIDADES? 

Só avalie o esforço feito para resistir. 

Não avalie o sucesso ou fracasso em controlar efetivamente as 

atividades. Quanto o paciente resiste a esses comportamentos pode ou não 

estar correlacionado com a capacidade de controlá-los. 

 

0 
Faz esforço para resistir, ou os sintomas são tão pequenos que, não 

precisam de resistência ativa 

1 Tenta resistir a maior parte do tempo 

2 Faz algum esforço para resistir 

3 
 Entrega-se a quase todos esses comportamentos sem tentar controlá-los, 

mas o faz com alguma relutância 

4 
 Entrega-se completa e voluntariamente a todos os comportamentos 

relacionados ao defeito corporal 

 

10. Grau de controle sobre o comportamento compulsivo 

Quão forte é o desejo de realizar esses comportamentos? Quanto 

controle você tem sobre eles? 

 

0 
Controle completo, ou o controle é desnecessário porque os sintomas são 

leves 

1 
Muito controle:  sente a pressão para executar o comportamento, mas 

geralmente é capaz de exercer controle voluntário sobre ele 

2 
Controle moderado: sente forte pressão para executar o comportamento e 

pode controlá-lo com dificuldade 
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3 

Pouco controle: sente forte pressão para executar o comportamento, sendo 

necessário realizá-lo integralmente, mas, com dificuldade, consegue 

retardar 

4 

Nenhum controle; o sentimento é irresistível e involuntário  para realizar 

o comportamento. Raramente é capaz de retardá-lo, mesmo que 

momentaneamente. 

 

11. Insight (Crítica) 

É possível que o seu defeito não seja tão perceptível, ou seja, tão 

pouco atraente quanto você pensa que é? 

Quão convencido você está de que o seu/sua [preencher com a parte 

do corpo] não é atraente como você mesmo pensa? 

Quanto de certeza você tem que tem razão disso? 

Alguém consegue convencê-lo do contrário? 

 

0 Insight excelente, totalmente racional 

1 

Bom insight: prontamente reconhece o absurdo dos pensamentos (Não 

parece, porém, totalmente convencido de que não há algo além da 

ansiedade para se preocupar) 

2 
Insight médio: relutantemente admite que os pensamentos parecem 

despropositados, mas hesita 

3 Insight ruim: defende que os pensamentos não são irracionais 

4 
Falta insight: delirante. Definitivamente convencido de que as 

preocupações são cabíveis e não responde à evidência contrária 
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12. Evitação 

Você tem evitado fazer alguma coisa, ir a algum lugar, ou estar com 

alguém, por causa de seus pensamentos ou comportamentos relacionados 

ao seu defeito corporal? Se Sim, pergunte: O que você evita? 

Avalie o grau em que o paciente deliberadamente tenta evitar 

situações como interações sociais ou atividades relacionadas ao trabalho.  

Não inclua a evitação de espelhos ou de comportamentos 

compulsivos. 

0 Sem evitação intencional 

1 Leve: evitação mínima 

2 Moderada: alguma evitação claramente presente 

3 Grave: muita evitação; evitação proeminente 

4 
Muito grave: evitação muito grande; paciente evita quase todas as 

atividades 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTES CONSULTADAS 
 

______________________________________________________________



127 
 

Fontes Consultadas 
 

____________________________________________________________ 

FONTES CONSULTADAS 

Classificação de Transtornos Mentais e de Comportamento da CID-10: 

Descrições Clínicas e Diretrizes Diagnósticas – Coord. Organiz. Mund. da 

Saúde; trad. Dorgival Caetano. Porto Alegre (RS): Artes Médicas; 1993. 

American Society for Aesthetic Plastic Surgery (ASAPS). 2015 Cosmetic 

Surgery National Data Bank Statistics. 

http://www.surgery.org/sites/default/files/ASAPS-Stats2015.pdf. 

 

 

http://www.surgery.org/sites/default/files/ASAPS-Stats2015.pdf

