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RESUMO 

 

Introdução: O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais frequente 

entre as mulheres, e o tratamento cirúrgico conservador está indicado para 

muitas pacientes. Entretanto, não existe um instrumento específico para 

avaliação de resultados deste procedimento disponível para uso no Brasil. 

Objetivo: Traduzir para o Português do Brasil, adaptar ao contexto cultural 

brasileiro e testar as propriedades de medidas, reprodutibilidade e validade 

do Breast-Q® – Breast Conserving Therapy Module. Método: Foram 

selecionadas 101 pacientes com câncer de mama, candidatas ao tratamento 

cirúrgico conservador (Módulo pré-operatório) ou previamente submetidas 

a essa modalidade de tratamento (Módulo pós-operatório), que preencheram 

os critérios de elegibilidade para o estudo. As respectivas versões consenso 

em Português dos dois módulos foram aplicadas às pacientes para a 

adaptação cultural. O instrumento foi também avaliado quanto às suas 

propriedades e medidas de reprodutibilidade (estabilidade), consistência 

interna e foi validado (face, conteúdo e construto). Resultados: A 

consistência interna foi testada pelo alfa de Cronbach, com resultados de 

(0,926) e (0,970) para os módulos Pré-operatório e Pós-operatório, 

respectivamente, e observou-se excelente reprodutibilidade inter e 

intraobservador. Na validação do construto (Preoperative) observou-se 

correlação significativa entre os domínios “satisfação com as mamas”, “bem-

estar psicossocial” e “bem-estar sexual” com o escore total do BEQ55. Para 

(Postoperative) observou-se correlação para domínios, “satisfação com as 

mamas”, “bem-estar físico” com escore total do BEQ55, segundo as 

correlações de Pearson e Spearman. Conclusão: O BREAST-Q® – BREAST 

CONSERVING THERAPY MODULE foi traduzido para o Português do 
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Brasil, adaptado culturalmente e validado, e mostrou-se reprodutível e 

confiável.   
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ABSTRACT 

 

Introduction: Breast cancer is the second most common type of cancer 

among women, and the conservative surgical treatment is indicated for many 

patients. However, there is no specific instrument for evaluating the results 

of this procedure available for use in Brazil. Objective: To translate into 

Brazilian Portuguese, adapt to the Brazilian cultural context and test the 

properties of measures, reproducibility and validity of Breast-Q® – Breast 

Conserving Therapy Module. Mehtods: We selected 101 breast cancer 

patients, candidates for conservative surgical treatment (preoperative 

module) or previously submitted to this modality of treatment (postoperative 

module), who met the eligibility criteria for the study. The respective 

Portuguese consensus versions of the two modules were applied to patients 

for cultural adaptation. The instrument was also evaluated for its properties 

and measures of reproducibility (stability), internal consistency and was 

validated (face, content and construct). Results: The internal consistency 

was tested by the Cronbach's alpha (0.926) Breast-Q® – Breast Conserving 

Therapy Module (Preoperative) and (0.970) for Breast-Q® – Breast 

Conserving Therapy Module (Postoperative) and excellent inter-subject 

reproducibility and intraobserver. In the validation of the construct 

(Preoperative) there was a significant correlation between the domains 

“breast satisfaction”, “psychosocial well-being” and “sexual wellbeing” with 

the total score of BEQ55, for (Postoperative) correlation for domains, “breast 

satisfaction”, “physical wellbeing” with total BEQ55 score, according to 

Pearson and Spearman correlations. Conclusion: BREAST-Q® – BREAST 

CONSERVING THERAPY MODULE was translated into Brazilian 

Portuguese, culturally adapted and validated, and proved to be reproducible 

and reliable. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais comum entre as 

mulheres no mundo e no Brasil, depois do câncer de pele não melanoma, 

respondendo por cerca de 22% de câncer a cada ano. O câncer de mama 

também acomete homens, porém é raro, representando apenas 1% do total 

de casos da doença (INCA, 2018). 

No Brasil, as taxas de mortalidade por câncer de mama permanecem 

altas, possivelmente em razão de a doença ainda ser diagnosticada em 

estádios avançados. A estimativa para 2018 é de 59.700 novos casos no país, 

com número de mortes de 14.388, sendo 181 homens e 14.206 mulheres 

(INCA, 2018). 

O câncer de mama é considerado relativamente de bom prognóstico, 

se diagnosticado e tratado precocemente. Nos últimos 40 anos, a sobrevida 

vem aumentando nos países desenvolvidos e, atualmente, é cerca de 85% em 

cinco anos, enquanto nos países em desenvolvimento permanece com 

valores entre 50% e 60% (INCA, 2018). 

Na contemporaneidade, é bem estabelecido que podem ser feitos 

procedimentos cirúrgicos mais conservadores para conquista de efeitos 

satisfatórios e duradouros, em detrimento de técnicas agressivas (ATALAY 

& KÜÇÜK, 2015). Contudo, apesar dos avanços técnicos, a mastectomia 

continua sendo o tratamento de escolha para grande parte destas pacientes 

(ALEKNAVICIUS et al., 2014; BOYAN, FARR, GEORGES, 2014; SILVA 

et al., 2014). 

Até o início do século XX, o câncer de mama era considerado 

incurável. William Steward Halsted (1894) deu início a uma nova era no 

tratamento do câncer de mama, introduzindo conceitos que incluíam a 



 3| 

I  n  t  r  o  d  u  ç  ã  o  

 

remoção de todos os tecidos suspeitos em bloco (HALSTED, 1894). 

A partir dos anos 1980, o tratamento conservador do câncer de mama 

passou a ser largamente adotado em escala mundial. Essa mudança 

fundamental foi embasada em estudos prospectivos randomizados, que 

mostraram que os índices de sobrevida não estavam relacionados ao tipo de 

abordagem cirúrgica, se radical ou conservadora (VERONESI et al., 1986, 

1994; FISCHER et al., 1989). 

A cirurgia conservadora é o tratamento padrão para o câncer de mama 

em estádio inicial. Entende-se por cirurgia conservadora a retirada do tumor 

circundado por margem de tecido sadio (setorectomia, ressecção ampliada 

ou quadrantectomia), seguida de radioterapia (TIEZZI, 2007). 

Desde que não haja contraindicações ao procedimento, a cirurgia 

conservadora estará indicada, caso a relação volume da mama/tamanho do 

tumor permita uma ressecção cirúrgica com resultados cosméticos 

satisfatórios, seguindo conceitos da cirurgia oncológica (TIEZZI, 2007). 

O desenvolvimento do rastreamento mamográfico permitiu aumentar o 

número de casos diagnosticados, permitindo abordagem menos radical no 

tratamento cirúrgico das formas iniciais da doença (QUADROS & GEBRIN, 

2007). Estudos randomizados, com mais de 20 anos de seguimento clínico, 

demonstraram que, em pacientes selecionadas, a cirurgia conservadora, seguida 

de radioterapia, apresenta resultados semelhantes aos da mastectomia em 

termos de sobrevida (VERONESI et al., 1986). 

O câncer de mama e seu tratamento podem levar a alterações na 

autoimagem, além de perda funcional e mudanças em âmbito psíquico, 

emocional e social (MAKLUF, DIAS, BARRA, 2006). 
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Considerando o impacto que o diagnóstico e o tratamento do câncer 

de mama geram na vida da mulher, tem-se dado maior ênfase às pesquisas 

envolvendo medidas de qualidade de vida (QV). Questionários têm sido 

utilizados em investigações clínicas, tanto para descrever grupos de 

pacientes como para obter o resultado de avaliações com relação à 

efetividade das intervenções propostas na área da saúde. São apontadas como 

medidas facilitadoras para o reconhecimento de problemas funcionais e 

emocionais, nem sempre detectáveis, na avaliação clínica convencional, 

melhor monitoração e comunicação das pacientes com a equipe médica 

(BELASCO & SESSO, 2006). 

Considerando o caráter subjetivo dos resultados, a utilização de 

instrumentos confiáveis, válidos e responsivos para a avaliação de resultados 

em cirurgia plástica é fundamental. Novos instrumentos vêm sendo 

desenvolvidos, denominados instrumentos PRO (Patient Reported 

Outcomes), que oferecem a possibilidade de quantificar com rigor os 

resultados do ponto de vista do paciente, com o intuito de identificar também 

o avanço técnico e o atendimento clínico (PUSIC et al., 2011; CHUNG & 

PUSIC, 2013). 

Um exemplo de instrumento PRO é o Breast-Q®, projetado 

especificamente para medir qualidade de vida e satisfação de pacientes 

submetidas à cirurgia mamária a partir do relato das próprias pacientes 

(PUSIC et al., 2009). É composto por cinco módulos: mamoplastia de 

aumento, mamoplastia redutora, mastectomia, reconstrução mamária e 

tratamento conservador. Cada módulo inclui um núcleo de escalas 

independentes que avaliam seis domínios: satisfação com as mamas, 

satisfação com o resultado geral, bem-estar psicossocial, bem-estar sexual, 

bem-estar físico e satisfação com o atendimento (PUSIC et al., 2009). 
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Posteriomente, mais um domínio foi acrescentado para avaliar as 

expectativas da paciente, em relação à cirurgia e aos resultados (CHUNG & 

PUSIC, 2013). 

Dos cinco módulos do Breast-Q®, quatro estão disponíveis para uso 

no Brasil, exceto o módulo Tratamento Conservador, o que motivou a 

realização deste estudo. 
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2 OBJETIVO 

 

 

 

 

Traduzir para o Português do Brasil, adaptar ao contexto 

cultural brasileiro e testar as propriedades de medidas, 

reprodutibilidade e validade do Breast-Q® – Breast 

Conserving Therapy Module. 
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3 LITERATURA 

 

FITZPATRICK et al. (1992) analisaram os instrumentos disponíveis 

e sua aplicação em programas de triagem, auditoria, pesquisa em saúde e 

ensaios clínicos. Concluíram que usar o instrumento apropriado é essencial 

para que as medidas de resultado sejam válidas e clinicamente significativas. 

 

 GUILLEMIN, BOMBARDIER e BEATON (1993) propuseram um 

conjunto de diretrizes padronizadas para o processo de tradução e adaptação 

transcultural de instrumentos de medida de qualidade de vida relacionada à 

saúde. Essas diretrizes incluem recomendações para obter equivalência 

semântica, idiomática, experimental e conceitual na tradução, usando 

técnicas de retrotradução e revisão de comitê, técnicas de pré-teste e reteste. 

 

 VEIGA et al. (2002) avaliaram os resultados estéticos e o nível de 

satisfação de 20 pacientes submetidas à reconstrução mamária. Foi realizada 

reconstrução tardia com o retalho musculocutâneo transverso do músculo 

reto abdominal pediculado em 20 pacientes submetidas à mastectomia. Os 

resultados foram avaliados e comparados 3, 6 e 12 meses após a 

reconstrução, utilizando as avaliações das próprias pacientes (uma pontuação 

de 0-10 pontos) e pontuação por dois cirurgiões plásticos seniores (usando 

escalas globais de classificação de 0-10 pontos, bem como as cinco 

subescalas do sistema Garbay modificado. Ao avaliar por notas, houve 

diferença significativa entre os pacientes e os avaliadores nos meses pós-

operatórios 3 e 6. Os autores observaram maior nível de satisfação pelas 

pacientes do que pelos avaliadores. 
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AZEVEDO & LOPES (2006) avaliaram, em duas instituições de 

Salvador que atendem pessoas em terapia oncológica, o impacto cirúrgico na 

percepção do próprio corpo e na relação deste com outras pessoas. A 

entrevista fenomenológica foi aplicada a cinco mulheres, entre 35 e 66 anos, 

submetidas à mastectomia radical. Observaram um forte sentimento de perda 

da feminilidade, que trouxe repercussões físicas, emocionais e sociais. A 

mastectomia foi evidenciada como uma experiência complexa que se 

estendeu ao longo do tempo, levando a mulher mastectomizada a mudanças 

nos modos de vida. 

 

CANO et al. (2009) avaliaram a ampla gama de procedimentos 

cirúrgicos que os cirurgiões plásticos realizam, além dos diversos objetivos 

clínicos e efeitos complexos na vida dos pacientes. Mostraram que nos 

últimos anos, os resultados de qualidade de vida tornaram-se cada vez mais 

importantes para a prática clínica e para a pesquisa em cirurgia plástica. 

Sendo assim, é importante que os cirurgiões plásticos compreendam as 

questões científicas que envolvem o desenvolvimento apropriado e o uso de 

questionários que medem a qualidade de vida; podendo então moldar 

diretamente como novas medidas a serem desenvolvidas e usadas e, 

definindo o futuro da medição de resultados em cirurgia plástica. 

 

KLASSEN et al. (2009) descreveram o impacto das condições da 

mama e da cirurgia mamária na satisfação da paciente e na qualidade de vida. 

Foram realizadas entrevistas qualitativas, em profundidade, com 48 

mulheres que haviam sido submetidas à cirurgia de redução de mama (n=15), 

aumento de mama (n=12) ou reconstrução de mama (n=21). As entrevistas 

com as pacientes revelaram que as condições da mama e a cirurgia da mama 
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afetam as mulheres em seis áreas principais: satisfação com as mamas; 

satisfação com o resultado geral; bem-estar psicossocial; bem-estar sexual; 

bem-estar físico; e satisfação com o processo de cuidado. 

 

 PUSIC et al. (2009) desenvolveram uma nova medida de desfecho 

relatado pelo paciente para avaliar os resultados de cirurgia de mama. 

Entrevistas com pacientes, grupos focais, painéis de especialistas e uma 

revisão da literatura foram usados para desenvolver uma estrutura conceitual 

e uma lista de itens do questionário. Três questionários específicos do 

procedimento (aumento, redução e reconstrução) foram desenvolvidos e 

testados em campo com 1950 mulheres em cinco centros nos Estados Unidos 

e no Canadá (taxa de resposta, 72%); 491 pacientes também completaram 

um questionário de teste-reteste. A estrutura conceitual incluiu seis 

domínios: satisfação com as mamas, resultado geral e processo de cuidado e 

bem-estar psicossocial, físico e sexual. Escalas independentes foram 

construídas para esses domínios. Este novo instrumento, denominado 

Breast-Q® contém três módulos (aumento, reconstrução e redução), cada 

um com uma versão pré-operatória e pós-operatória. O Breast-Q®  pode ser 

usado para estudar o impacto e a eficácia da cirurgia da mama do ponto de 

vista da paciente.  

 

 PUSIC et al. (2009) relataram como foi o desenvolvimento do 

instrumento denominado BREAST-Q®. Inicialmente, foi realizada uma 

revisão sistemática da literatura, depois verificaram a importância de 

instrumentos PRO (patient reported outcomes), desenvolveram o 

instrumento BREAST-Q®, criaram um mapa conceitual, geraram um artigo, 

fizeram uma escala preliminar, elaboraram um pré-teste, fidelizaram o teste 
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e desenvolveram a escala final, realizaram entrevistas cognitivas, 

determinaram o escore das escalas, testaram a confiança da consistência 

interna, fizeram um teste reteste da confiança, testaram a responsividade e 

fizeram a validação linguística. 

 

 VEIGA et al. (2010) avaliaram o impacto da cirurgia oncoplástica na 

qualidade de vida e na autoestima de pacientes com câncer de mama 

submetidas ao tratamento conservador. Quarenta e cinco pacientes com 

câncer de mama foram tratadas com cirurgia conservadora e reconstrução 

parcial imediata da mama, e foram avaliadas em relação aos desfechos de 

qualidade de vida e autoestima no pré-operatório e 6 e 12 meses de pós-

operatório. Outras 42 pacientes tratadas por cirurgia conservadora sem 

reconstrução mamária pelo menos um ano antes, foram avaliadas para o 

grupo controle. Foram utilizados questionários validados (Short Form-36, 

versão brasileira e Rosenberg–EPM Self-Esteem Scale). Observaram que a 

cirurgia oncoplástica teve impacto positivo na qualidade de vida e na 

autoestima das pacientes. 

 

VEIGA et al. (2011) avaliaram prospectivamente os resultados 

estéticos da cirurgia oncoplástica. Foram tiradas fotografias padronizadas de 

45 pacientes submetidas à cirurgia oncoplástica, no pré-operatório e 6 e 12 

meses de pós-operatório (grupo oncoplástica) e 45 pacientes tratadas por 

cirurgia conservadora sem reconstrução mamária (grupo controle). As 

fotografias foram avaliadas por médicos do sexo masculino e feminino, dois 

cirurgiões de mama e dois cirurgiões plásticos. O resultado estético global 

foi avaliado pelas próprias pacientes (pontuação de 0 a 10) e pelos médicos 

(usando escalas de 0 a 10 escalas de avaliação global e um sistema de 
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subescalas). As pacientes, em ambos os grupos, pontuaram os resultados 

estéticos melhor do que os médicos. Os médicos e as pacientes consideraram 

os resultados estéticos do grupo oncoplástica melhor do que os resultados do 

grupo controle. Pacientes e cirurgiões plásticos atribuíram notas 

progressivamente mais elevadas ao resultado do grupo oncoplástica aos 6 e 

12 meses de pós-operatório. No geral, os médicos do sexo feminino e os 

mastologistas pontuaram melhor os resultados estéticos de ambos os grupos. 

 

 PUSIC et al. (2011) avaliaram que a percepção dos pacientes sobre os 

resultados cirúrgicos e seus impactos na qualidade de vida é de primordial 

importância na cirurgia plástica, pois os procedimentos são amplamente 

realizados para melhorar a aparência ou a função. Medidas de resultados 

relatados pelo paciente são questionários especificamente projetados para 

quantificar aspectos da qualidade de vida relacionada à saúde do ponto de 

vista do paciente. Apresentam uma visão geral das medidas de resultados 

relatados pelo paciente. 

 

NASCIMENTO et al. (2012) avaliaram, retrospectivamente, 707 

prontuários de mulheres operadas por câncer de mama que, durante o 

primeiro mês pós-operatório, foram submetidas a um programa de 

reabilitação. Identificaram, ao longo de dois anos, as complicações mais 

frequentes e as condutas fisioterapêuticas mais adotadas. Ao final do 

programa, 55% das mulheres receberam alta, 17% necessitaram de 

atendimento adicional e 26% não aderiram a ele. As complicações mais 

frequentes foram: aderência pericicatricial (26%), restrição da amplitude de 

movimento (24%) e deiscência cicatricial (17%). Ao longo dos anos, houve 

redução da frequência de restrição da amplitude de movimento do ombro 
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com aumento de linfedema. Cuidados com o braço, exercícios domiciliares 

e autodrenagem foram as condutas mais adotadas. 

 

 CANO et al. (2013) avaliaram o Breast-Q®, instrumento de resultado 

relatado pelo paciente (PRO) que mede a qualidade de vida relacionada à 

saúde e satisfação do paciente, em mulheres que se submetem à cirurgia de 

mama. Concluíram que o Breast-Q®, além de representar um avanço 

significativo na medição do impacto e eficácia da cirurgia da mama do ponto 

de vista dos pacientes, é um modelo útil para o desenvolvimento de futuros 

instrumentos PRO. 

 

SIMEÃO et al. (2013) investigaram a qualidade de vida de mulheres 

acometidas de câncer de mama e compararam entre as mulheres 

mastectomizadas que fizeram reconstrução mamária com aquelas que não 

fizeram, além daquelas submetidas à quadrantectomia que não necessitavam 

da reconstrução, com aquelas que não fizeram. Estudo foi realizado por meio 

de aplicação questionário de caracterização das entrevistadas e pelo Short 

Form-36 (SF-36) da Organização Mundial da Saúde (OMS). Participaram 

50 mulheres com idade média de 57,2 anos. Os resultados apontaram que as 

mulheres que realizaram a cirurgia de quadrantectomia e não necessitaram 

de reconstrução são as que possuem os melhores escores médios em todos 

os domínios e, portanto, têm melhor qualidade de vida, seguido do grupo de 

mastectomizadas que fizeram reconstrução. O grupo das mastectomizadas 

que não fizeram a reconstrução tem um nível muito baixo de qualidade de 

vida, seguido pelo grupo das mulheres que realizaram a quadrantectomia e 

também não fizeram a reconstrução. 
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 CANO et al. (2013) estudaram as subescalas do Breast-Q®, usando 

métodos de medida de Rasch e métodos psicométricos tradicionais, com foco 

na validade de construto (incluindo comparações com medidas de resultados 

relacionadas à mama) e validade clínica (incluindo hipóteses questões com 

subamostras clínicas). Um total de 817 mulheres retornou questionários 

preenchidos. No geral, a confiabilidade da escala foi (≥0,73). A validade da 

escala psicométrica tradicional foi apoiada por correlações interescalares, 

comparações de escores gerados a partir de subgrupos clinicamente 

definidos e correlações com variáveis sociodemográficas. A confiabilidade 

da escala foi apoiada por coeficientes alfa de Cronbach elevados (>0,80), 

correlações item-total (faixa de médias de 0,58 a 0,87) e coeficientes de 

correlação intraclasse (>0,80). Concluíram que o Breast-Q® é uma 

ferramenta útil para estudar o impacto e a eficácia da cirurgia da mama sob 

a perspectiva dos pacientes. Ele pode ser usado como os blocos de 

construção iniciais para estabelecer o significado clínico dos escores da 

escala Breast-Q®, permitindo uma abordagem baseada em evidências para 

a prática cirúrgica. 

 

 EPSTEIN, SANTO, GUILLEMIN (2015) revisaram bancos de dados 

bibliográficos interdisciplinares para artigos sobre métodos e diretrizes para 

adaptação transcultural (ATC) de questionários. Identificaram 31 diretrizes 

e não encontraram consenso nos métodos de adaptação transcultural. A 

maioria dos métodos incluía o uso de comitês, grupos focais e retrotraduções. 

Vários métodos estão disponíveis, e a maioria alcançaria resultados 

comparáveis; escolher um é uma questão de preferência e logística. 

Adaptação e validação de um questionário são dois processos diferentes que 

devem ser distinguidos e realizados com cuidado. 
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 O'CONNELL et al. (2016) avaliaram a satisfação do paciente e a 

qualidade de vida após o Tratamento Conservador utilizando o Breast-Q®. 

Investigaram fatores de risco clínicos para menor satisfação e exploraram a 

relação entre a satisfação do paciente com a aparência de suas mamas e os 

outros domínios do Breast-Q®, 200 mulheres completaram o questionário e 

a média da idade foi 60 anos (DP 11,1). O escore mediano para “Satisfação 

com as mamas” foi 68. As pontuações mais baixas foram para “bem-estar 

sexual”. Na análise multivariada, o índice de massa corpórea (IMC), no 

momento da cirurgia, o atraso na cicatrização e a cirurgia axilar foram fatores 

de risco independentes para menor satisfação. Houve correlação significativa 

entre “Satisfação com as mamas” e todos os outros domínios do Breast-Q®.  

 

AGUIAR et al. (2017) avaliaram os resultados da reconstrução 

mamária relatados pelas pacientes com implantes, utilizando o Breast-Q®  no 

pós-operatório tardio. Um total de 114 mulheres operadas anteriormente 

devido ao câncer de mama, no final do pós-operatório (intervalo 6 e 24 

meses) foram incluídas no estudo transversal, e foram para o grupo de 

mastectomia (GM, n=57) ou grupo de reconstrução (GR, n=57). Pacientes 

em GM e GR, respectivamente, completaram as versões brasileiras dos 

Módulos de Mastectomia e Reconstrução do Breast-Q®. A idade média dos 

pacientes foi de 46,6 e 44,3 anos em GM e GR, respectivamente. Todos os 

pacientes foram submetidos à quimioterapia e 6% e 11% dos pacientes foram 

submetidos à radioterapia em GM e GR, respectivamente. Os pacientes do 

GR relataram maior satisfação com o resultado cirúrgico (P<0,0001). No 

entanto, não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos no 

bem-estar físico e sexual, ou satisfação como cirurgião plástico, a equipe 

médica e a equipe do escritório.  
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4 MÉTODO 

 

4.1 Desenho da pesquisa 

 

Estudo primário, envolvendo seres humanos, observacional, 

transversal, não controlado e realizado em centro único. 

O presente estudo foi submetido à aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) (CAAE: 

44707415.9.0000.5505; parecer 1.112.988, de 05/08/2015) (Apêndice 1). 

Foram rigorosamente observadas e seguidas as normativas contidas da 

Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. 

 

4.2 Instrumento 

 

Inicialmente foi realizado contato via correio eletrônico (e-mail) com 

a autora do instrumento BREAST-Q® – BREAST CONSERVING 

THERAPY MODULE, Drª. Andrea Pusic, solicitando autorização para 

realizar a tradução e adaptação do instrumento, fase fundamental para a 

realização deste projeto (Anexo 1). A autorização foi, então, obtida (Anexo 

2). 

O questionário Breast-Q® foi originalmente desenvolvido em 2006 e 

publicado em 2009, em língua inglesa, com o objetivo de medir a qualidade 

de vida e satisfação entre pacientes submetidas à cirurgia mamária, a partir 

do relato das próprias pacientes (PUSIC et al., 2009). O instrumento 

apresenta cinco módulos independentes, direcionados a cirurgias de aumento 

das mamas, redução (ou mastopexia), mastectomia, reconstrução mamária e 
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tratamento conservador do câncer da mama. 

O módulo desenvolvido mais recentemente do Breast-Q® é para 

pacientes que foram submetidos à Terapia Conservadora de câncer de 

mama. O Breast-Q® – Breast Conserving Therapy Module (Preoperative) 

possui 32 itens e no Breast-Q® – Breast Conserving Therapy Module 

(Postoperative), 87 itens. 

 

4.3 Local do estudo 

 

Os dados foram coletados de pacientes oriundas do ambulatório de 

Mastologia e Centro de Alta Resolutividade (CARE) do Hospital Pérola 

Byington (Centro de Referência da Saúde da Mulher), entre agosto de 2017 

e maio de 2018. 

 

4.4 Casuística 

 

Foram selecionadas 112 pacientes e houve 11 exclusões, totalizando 

101 pacientes procedentes do CARE do Hospital Pérola Byington (Centro 

de Referência da Saúde da Mulher). 

As 11 pacientes foram excluídas pelas seguintes razões: no módulo 

pré-operatório, seis pacientes tiveram mudança no protocolo de tratamento 

(foram submetidas à mastectomia). No módulo pós-operatório, três pacientes 

tiveram início de um novo tratamento e duas não retornaram para a 

entrevista. Portanto, a casuística foi composta por 101 pacientes. 

As participantes foram informadas detalhadamente sobre o estudo 

(Apêndice 2), e foram incluídas as que concordaram em participar, assinando 
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o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice 3). 

 

4.4.1 Critérios de inclusão 

 

- Gênero feminino; 

- Idade entre 18 e 70 anos; 

- Pacientes com tumor mamário comprovado por exame 

anatomopatológico, candidatas ao tratamento cirúrgico conservador 

(Módulo Pré-operatório) ou que já tinham sido submetidas ao 

tratamento conservador e já tinham concluído há, no mínimo, um mês 

a radioterapia. (Módulo Pós-operatório). 

 

4.4.2 Critérios de não inclusão 

 

- Pacientes com incapacidade de ler e/ou entender questionário; 

- Pacientes que não conseguissem preencher o questionário; 

- Pacientes que não aceitassem participar do estudo. 

 

4.4.3 Critérios de exclusão  

 

- Pacientes que não retornassem às entrevistas, ou não 

completassem/respondessem aos questionários;  

- Pacientes que tiveram mudança no protocolo de tratamento 

(mastectomia); 

- Retirada de consentimento em qualquer etapa do estudo. 
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4.5 Procedimentos 

 

Foram coletados dados sociodemográficos e clínicos em uma ficha de 

avaliação das pacientes, anotados em protocolo específico para o estudo 

(Apêndice 4). 

Em seguida, o instrumento foi autoaplicado, em sala ambulatorial, 

com boa iluminação, plácido e somente na presença da paciente e do 

entrevistador. 

 

4.5.1 Tradução 

 

Segundo as orientações de GUILLEMIN et al. (1993), o questionário foi 

traduzido da língua inglesa para a língua portuguesa por dois tradutores 

juramentados independentes, sendo que apenas um deles conhecia objetivo do 

trabalho, para, dessa forma, atingir uma tradução conceitual e não estritamente 

literária. 

 

4.5.1.1 Revisão pelo grupo multidisciplinar 

 

As duas traduções em Português resultaram em versões independentes 

que foram comparadas por um grupo multidisciplinar, formado por dois 

cirurgiões plásticos doutores, com ampla experiência em reconstrução 

mamária e uma psicóloga, com doutorado em Cirurgia Plástica e vasta 

experiência em imagem corporal, todos bilíngues nos dois idiomas. 

Analisaram todas as questões, com o propósito de encontrar a presença de 

eventuais erros cometidos durante a tradução e também avaliar a 
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aplicabilidade de cada questão, construindo uma versão consenso. 

Todas as características essenciais do questionário original em inglês 

foram mantidas, sendo preservadas as seguintes equivalências: 

 Semântica (baseada na avaliação da equivalência gramatical e do 

vocabulário, muitas palavras de um determinado idioma podem não 

ter tradução adequada para outros idiomas); 

 Idiomática (tradução de certas expressões de um idioma quando são 

traduzidas para outro idioma podem ser entendidas de forma 

equivocada); 

 Cultural (utilizar termos que sejam coerentes com a experiência de 

vida da população a qual se destina, dentro de seu contexto cultural); 

 Conceitual (no contexto social e cultural daquele país). 

 

4.5.1.2 Retrotradução (backtranslation) 

 

A versão consenso em Português foi novamente traduzida para a 

língua inglesa (backtranslation) por outros dois tradutores juramentados 

independentes, que não conheciam o questionário original e os objetivos do 

trabalho. Essa estratégia visa evitar que os tradutores se influenciem pelo 

texto original (BEATON et al., 2000). 
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4.5.1.3 Revisão da retrotradução (backtranslation) pelo grupo 

multidiscisplinar 

 

As duas versões em inglês resultantes foram analisadas e comparadas 

ao questionário original pelo mesmo comite multidisciplinar, buscando a 

presença de eventuais erros cometidos durante a backtranslation e 

construindo uma versão consenso. Esta versão consenso em inglês foi 

comparada à versão original em inglês até que todas as discordâncias foram 

solucionadas. Quando houve consenso de que a versão da backtranslation 

era compatível com o instrumento original, e que a versão em Português, 

submetida à backtranslation, estava apropriadamente adaptada ao contexto 

linguístico e cultural da população, o questionário foi submetido à avaliação e 

aprovação pela autora do instrumento original, Drª. Andrea Pusic (Anexo 2). 

 

4.6 Adaptação cultural ou pré-teste 

 

A versão consenso em Português foi aplicada, para verificar eventuais 

erros de compreensão das questões, em pacientes da casuística, sendo 21 no 

pré (Módulo Pré-operatório) e 22 no pós-operatório (Módulo Pós-

operatório). 

No final, foram solicitadas às pacientes a explicar as questões da forma 

que entenderam (segundo suas próprias palavras), sugerir mudanças na 

formulação de cada questão e dizer se achavam que podiam torná-las mais 

compreensíveis, caso julgassem necessário. 

Os itens não compreendidos por porcentagem igual ou maior a 15% 

das pacientes foram considerados de resposta “não confiável”, portanto, 

substituídos por outras palavras com o mesmo conceito semântico, para não 
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ser alterada de modo significativo a estrutura do questionário. Os resultados 

foram revisados pelo mesmo grupo multidisciplinar, que considerou esta 

versão traduzida e adaptada para a cultura brasileira. 

 

4.6.1 Avaliação das propriedades de medidas do instrumento 

 

Após a tradução e adaptação cultural, foram testadas as propriedades 

psicométricas: reprodutibilidade, a consistência interna e a validade do 

instrumento. 

 

4.6.1.1 Reprodutibilidade 

 

A reprodutibilidade é a habilidade que um instrumento possui de se 

manter estável, ou apresentar resultados semelhantes, desde que não haja 

alteração no quadro clínico nem intervenção terapêutica. 

A reprodutibilidade do instrumento foi testada em outras pacientes da 

casuística que não participaram da fase adaptação cultural 

(Reprodutibilidade), sendo 29 no pré-operatório (Módulo pré-operatório) e 

29 no pós-operatório (Módulo pós-operatório). A aplicação da versão final 

do questionário foi realizada por duas entrevistadoras (a autora e outra 

fisioterapeuta, treinada e familiarizada com o mesmo), em uma primeira 

data, e a reaplicação pela primeira entrevistadora após 7 a 15 dias. Esta etapa 

teve por objetivo comprovar a precisão do instrumento quanto à mensuração 

das propriedades para as quais foi projetado (GUILLEMIN, 1995; BEATON 

et al., 2000). 
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4.7 Descrição da casuística 

 

A tabela 1 e a figura 1 apresentam a estatística descritiva da idade das 

101 pacientes da casuística. 

 

Tabela 1 – Idade (em anos) por grupo de pacientes 
 Pré  

(Adaptação) 
Pré 

(Reprodutibilidade) 
Pós 

(Adaptação) 
Pós 

(Reprodutibilidade) 
n1 21 29 22 29 
Variação 31 - 70 27 - 64 45 - 68 27 - 70 
Mediana 56 46 55 53 
Média 55,1 46,8 55,3 52,5 
DP2 11,3 10,3 7,5 10,1 

1n: número; 2DP: Desvio padrão 
 

 
 

 
Figura 1 – Idade (em anos) da casuística 
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A Tabela 2 apresenta as frequências absolutas e relativas para as 

variáveis sociodemográficas e clínicas categóricas (estado civil, atuação no 

trabalho, raça, localização do tumor, escolaridade). 

 

Tabela 2 – Frequência absoluta e relativa das variáveis qualitativas do 
estudo por amostra 

 Pré 
Adaptação 

Pré 
Reprodutibilidade 

Pós 
Adaptação 

Pós 
Reprodutibilidade 

Variável n1 % n % n % n % 
         
   Estado civil         
Casada 11 52,4 19 65,5 16 72,7 19 65,5 
Divorciada 3 14,3 4 13,8 3 13,6 5 17,2 
Viúva 3 14,3 1 3,45 2 9,09 4 13,8 
Solteira 4 19,1 5 17,2 1 4,55 1 3,45 
         
   Profissão         
Trabalha 12 57,1 26 89,7 10 45,5 18 62,1 
Não trabalha 9 42,9 3 10,3 12 54,6 11 37,9 
         
   Raça         
Branca 16 76,2 16 55,2 13 59,1 19 65,5 
Parda 5 23,8 11 37,9 7 31,8 8 27,6 
Negra 0 0 2 6,9 2 9,09 1 3,45 
Amarela 0 0 0 0   1 3,45 
         
   Mama         
Direita 11 52,4 15 51,7 9 40,9 13 44,8 
Esquerda 10 47,6 14 48,3 13 59,1 16 55,2 
         
 Escolaridade         
Ensino 
Fundamental 

12 57,1 5 17,2 6 27,3 0 0 

Ensino Médio 7 33,3 20 69 14 63,6 18 62,1 
Ensino 
Superior 

2 9,52 4 13,8 2 9,09 11 37,9 

1n: casuística 
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4.7.1 Análise estatística da fase de reprodutibilidade 

 

Para a verificação de correlação entre as medidas do teste e reteste, foi 

utilizado o coeficiente de correlação intraclasse (ICC) (SNEDECOR & 

COCHRAN, 1972). O ICC verifica o grau de correlação entre as medidas 

dentro de cada classe. O ICC varia de zero a um; quanto mais próximo o 

coeficiente estiver de 1, mais concordância haverá entre as medidas do teste 

e do reteste. 

 

4.7.1.1 Análise de consistência geral com todos os itens e com os itens 

separados 

 

Para o estudo da consistência interna da escala foi usado o índice Alfa 

de Cronbach (CRONBACH, 1951). Este índice tem por objetivo estimar a 

confiabilidade de um questionário aplicado em uma pesquisa. O alfa mede a 

correlação entre respostas em um questionário através da análise do perfil 

das respostas dadas pelos respondentes. Trata-se de uma correlação média 

entre perguntas.  

As análises foram realizadas utilizando-se os pacotes estatísticos SPSS 

20.0 e Stata 20.0 (SEM). 

Para este estudo, adotou-se 5% como nível de significância estatística 

(p<0,05) para todos os testes. 
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4.7.1.2 Validade 

 

A validade de um instrumento é definida como a capacidade de 

mensurar o que se propõe a medir e pode ser classificada em validade de 

face, de conteúdo e de construto. 

A validade de face verifica se o instrumento aparenta mensurar aquilo 

para o qual foi projetado. Neste estudo, a validade de face foi avaliada na 

fase da adaptação cultural pelos pacientes e pelo grupo multidisciplinar. A 

validade de conteúdo examina a amplitude para a qual um questionário 

representa o universo do conceito ou domínios e foi avaliada por consenso 

pelo grupo multidisciplinar. Já para estabelecer a validade de construto, é 

necessário que exista um padrão definido para comparar o conteúdo com os 

resultados (GANDEK & WARE, 1998). 

A validade de construto foi testada por meio da correlação da medida 

obtida pelo Breast-Q® com medidas de instrumentos que avaliassem 

construtos correlacionados ao senso de coerência e que fossem confiáveis e 

válidos. 

O instrumento selecionado foi o Breast Evaluation Questionnaire 

(BEQ55) (Anexo 5), que é um questionário de 55 questões, desenvolvido 

para avaliar a satisfação com as mamas e as mudanças na qualidade de vida 

em pacientes submetidos à cirurgia das mamas. As repostas são apresentadas 

em cinco graduações, sendo que um ponto corresponde a muito insatisfeito 

ou muito desconfortável e cinco pontos indica muito satisfeito ou muito 

confortável. 
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A pontuação final corresponde à somatória de cada item e varia de 55 

a 275 pontos. Quanto maior o escore obtido, maior a satisfação com as 

mamas (ANDERSON et al., 2006; FERREIRA et al., 2013). 

Os resultados obtidos com estes questionários foram avaliados 

conforme as Correlações de Spearman e Pearson. 

 

4.8 Descrição da casuística da validade 

 

Foram analisadas as informações de 58 pacientes, que apresentaram 

média de idade de 46,8 anos (DP=10,3 anos), para módulo pré-operatório e 

média de idade de 52,5 (DP=10,1 anos) para módulo pós-operatório (Tabela 

3). 

 

Tabela 3 - Idade (anos) por grupo de pacientes validação 
  Pré  Pós 

n1 29 29 

Variação 27 - 64 27 - 70 
Mediana 46 53 
Média 46,8 52,5 
DP² 10,3 10,1 

DP: Desvio padrão. 
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A Tabela 4 apresenta as frequências absolutas e relativas para as 

variáveis sociodemográficas e clínicas categóricas (estado civil, atuação no 

trabalho, raça, localização do tumor, escolaridade). 

 

Tabela 4 - Frequência absoluta e relativa das variáveis fase validação 
  Pré Pós 

Variável n % n % 

    Estado civil     

Casada 19 65,52 19 65,52 

Divorciada 4 13,79 5 17,24 
Viúva 1 3,45 4 13,79 
Solteira 5 17,24 1 3,45 
    Profissão     

Trabalha 26 89,66 18 62,07 
Não trabalha 3 10,34 11 37,93 
    Raça     

Branca 16 55,17 19 65,52 
Parda 11 37,93 8 27,59 
Negra 2 6,9 1 3,45 
Amarela 0 0 1 3,45 
    Mama     

Direita 15 51,72 13 44,83 
Esquerda 14 48,28 16 55,17 
    Escolaridade     

Ensino Fundamental 5 17,24 0 0 
Ensino Médio 20 68,97 18 62,07 
Ensino Superior 4 13,79 11 37,93 

n: casuística. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Tradução e avaliação do grupo multidisciplinar 

 

O Breast-Q® – Breast Conserving Therapy Module (Preoperative and 

Postoperative) foi traduzido do Inglês para o Português por dois tradutores 

juramentados, que receberam a versão original (Anexos 3 e 4), de forma 

independente.  

As traduções foram avaliadas pelo grupo multidisciplinar que realizou 

a análise das equivalências semântica, idiomática, cultural e conceitual dos 

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

(Apêndices 5 e 6). 

 

5.2 Retrotradução (backtranslation) 

 

 A versão consenso foi, então, enviada a outros dois tradutores 

juramentados, que fizeram a retrotradução (Inglês–Português), de forma 

independente. As duas versões resultantes foram analisadas e comparadas ao 

questionário original pelo mesmo grupo multidisciplinar, que elaborou uma 

versão consenso da backtranslation (Apêndices 7 e 8). Essa versão consenso 

em Inglês da backtranslation foi enviada à autora do instrumento original, 

Drª Andrea Pusic, que a analisou e aprovou (Anexo 2). 
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5.3 Adaptação cultural 

  

Nesta fase, a versão consenso em Português do Breast-Q® – Breast 

Conserving Therapy Module (Preoperative and Postoperative) foi aplicada 

a 43 pacientes (a versão pré-operatório a 21 pacientes e módulo pós-

operatório a 22 pacientes). Observou-se facilidade de compreensão das 

questões pelas pacientes em ambos os módulos, caracterizando a validade de 

face do instrumento. 

 

5.4 Reprodutibilidade 

 

Nesta segunda fase, o questionário foi aplicado a 58 pacientes (29 no 

módulo pré-operatório e 29 no módulo pós-operatório). A primeira entrevista 

foi feita pela autora. A segunda foi realizada pelo outro entrevistador, no 

mesmo dia, com diferença de duas horas, aproximadamente. O instrumento 

foi reaplicado pela autora, 7 a 15 dias após a primeira entrevista, sem que 

nenhuma paciente passasse por procedimento cirúrgico ou terapêutico nesse 

período. O tempo médio consumido para responder foi de 35 minutos para o 

módulo pré-operatório e 50 minutos para o módulo pós-operatório. 

 

5.4.1 Análise da Reprodutibilidade 

 

De acordo com a Tabela 5, observou-se excelente reprodutibilidade 

inter e intraobservador. 
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Verificou-se a confiabilidade (fidedignidade) entre o teste e o reteste 

para cada um dos domínios do instrumento Breast-Q® – Breast Conserving 

Therapy Module (Preoperative and Postoperative) (Tabela 5). 

 

Tabela 5 – Coeficiente de correlação intraclasse para teste reteste para cada 
um dos domínios do Breast-Q® – Breast Conserving Therapy 
Module (Preoperative and Postoperative) 
Instrumento Domínio (D1) ICC2 IC(95%) 

Satisfação com as mamas D1 0,882 0,821 0,920 
Bem-estar psicossocial D2 0,864 0,792 0,907 
Bem-estar físico D3 0,888 0,836 0,927 
Bem-estar sexual D4 0,878 0,821 0,920 

Instrumento Domínio ICC IC(95%) 
Satisfação com as mamas  D1 0,976 0,960 0,986 
Efeitos adversos da radiação D2 0,945 0,909 0,967 
Bem-estar psicossocial D3 0,935 0,893 0,961 
Bem-estar físico D4 0,933 0,890 0,960 
Bem-estar sexual D5 0,933 0,890 0,960 
Satisfação com informação D6 0,742 0,602 0,838 
Satisfação com informação 
radioterapia 

D7 0,902 0,841 0,940 

Satisfação com cirurgião D8 0,940 0,901 0,964 
Satisfação com a equipe médica D9 0,675 0,509 0,793 
Satisfação com equipe administrativa D10 0,903 0,843 0,941 

1D: Domínio; 2ICC: Correlação Intraclasse; IC: Intervalo de Confiança 

 

Com relação à confiabilidade, os três avaliadores concordaram, tanto 

na análise intra quanto na interavaliador para Breast-Q® – Breast Conserving 

Therapy Module (Preoperative and Postoperative). 

 

5.4.2 Análise de confiabilidade 

 

A análise da confiabilidade do Breast-Q® – Breast Conserving 

Therapy Module (Preoperative and Postoperative) é demostrada por meio 

do alfa de Cronbach(α).  
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Observa-se na Tabela 6, uma consistência satisfatória em cada 

domínio e domínio global dos instrumentos do estudo, apresentando 

(alfa=0,926) para módulo pré-operatório e para módulo pós-operatório, 

(alfa=0,947). 

 

Tabela 6 – Índices do alfa de Cronbach para cada domínio e domínio global 
de cada instrumento do estudo 

Instrumento Domínio (D1) Alpha de Crombach 
Breast-Q® - Pré Global 0,926 
Satisfação com as mamas D1 0,816 
Bem-estar psicossocial D2 0,940 
Bem-estar físico D3 0,836 
Bem-estar sexual D4 0,920 

Instrumento Domínio Alpha de Crombach 
Breast-Q® - Pós Global 0,947 
Satisfação com as mamas  D1 0,970 
Efeitos adversos da radiação D2 0,883 
Bem-estar psicossocial D3 0,960 
Bem-estar físico D4 0,860 
Bem-estar sexual D5 0,943 
Satisfação com informação D6 0,918 
Satisfação com informação em radioterapia D7 0,967 
Satisfação com cirurgião D8 0,986 
Satisfação com a equipe médica D9 0,927 
Satisfação com equipe administrativa D10 0,963 

1D: Domínio 

 

5.4.3 Análise descritiva dos escores dos domínios Breast-Q 

 

As pontuações foram derivadas para cada um dos quatro domínios 

módulo pré-operatório e para 10 domínios módulo pós-operatório do 

questionário. Estes foram tranformados numa escala de 0 a 100, de acordo 

com o protocolo Breast-Q. Quanto maior os valores dos escores (mais 

próximos de 100), melhor a qualidade de vida ou melhor satisfação, 
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considerando-se as respostas das pacientes ao Breast-Q® – Breast 

Conserving Therapy módulo pré-operatório (Tabela 7). 

 

Tabela 7 – Análise descritiva dos escores dos domínios Breast-Q® Módulo 
Pré, obtidos na fase de Reprodutibilidade (n=29) 

Breast-Q®- Pré Global 
Score (0-100)  

Satisfação com as mamas D1 53 
Bem-estar psicossocial D2 64 
Bem-estar físico D3 70 
Bem-estar sexual D4 59 

  D: Domínio 

 

Os domínios de maior pontuação foram o de “bem-estar físico” e de 

“bem-estar psicossocial”, para o módulo pré-operatório. Os domínios de 

maior pontuação, para módulo pós-operatório foram “satisfação com equipe 

administrativa”, “satisfação com cirurgião” e “efeitos adversos da radiação". 

O domínio de pontuação mais baixa foi verificado no de “bem-estar físico”, 

tendo como escore a pontuação de 52 para módulo pós-operatório (Tabela 

8).,. 

 

Tabela 8 – Análise descritiva dos escores dos domínios Breast-Q® Módulo 
Pós, obtidos na fase de Reprodutibilidade (n=29) 

Breast-Q® - Pós Global 
Score (0-100)  

Satisfação com as mamas  D1 60 
Efeitos adversos da radiação D2 80 
Bem-estar psicossocial D3 71 
Bem-estar físico D4 52 
Bem-estar sexual D5 64 
Satisfação com informação geral D6 57 
Satisfação com informação em radioterapia D7 56 
Satisfação com cirurgião D8 80 
Satisfação com a equipe médica D9 91 
Satisfação com equipe administrativa D10 88 
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5.5 Validade de Construto  

 

A validade de construto foi testada por meio da comparação do 

instrumento Breast Evaluation Questionnaire (BEQ55) (ANDERSON et al., 

2006) com Breast-Q® – Breast Conserving Therapy módulo pré-operatório 

e pós-operatório. Para verificar a força de correlação entre os domínios 

Breast-Q® com escore total (BEQ55), foi calculado o Coeficiente de 

Correlação Linear de Pearson e Correlação Spearman. 

A Tabela 9 apresenta as correlações entre os escores (BEQ55) e 

Breast-Q® pré-operatório. Os valores das correlações variam entre -1 

(correlação negativa perfeita) e +1 (correlação positiva perfeita). Valores de 

correlações próximos a zero indicam ausência de correlação entre os escores. 

Dessa forma, observou-se uma associação positiva forte entre “satisfação 

com as mamas” e (BEQ55) (rP=0,768, p<0,001) e moderadas entre (BEQ55) 

e “bem-estar psicossocial” (rP=0,548, p=0,019) e “bem-estar sexual” 

(rP=0,576, p=0,012), segundo as correlações de Pearson. Deste modo, para 

esses escores, quanto maior a QV, maior a satisfação. 

Não se verificou correlação significante entre Breast-Q® “bem-estar 

físico” e (BEQ55). As correlações de Spearman mostraram-se bastante 

similares às de Pearson. As associações entre os escores de Breast-Q® para 

esses três domínios, podem ser visualizadas nas figuras 2 a 4. 
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Tabela 9 – Correlações de Spearman e Pearson entre os escores de Breast-
Q® pré e BEQ55 pré 

Breast-Q® - pré  
Correlação de 

Spearman 
  

Correlação de 
 Pearson 

N 

rS p   rP p  

D1 0,768 <0,001   0,749 <0,001 18 
D2 0,548  0,019   0,569  0,014 18 
D3 0,025  0,921   0,005  0,984 18 
D4 0,576  0,012   0,609  0,007 18 
 

 

 
Figura 2 – Gráfico de dispersão entre Breast-Q® 
Satisfação com as mamas – D1 pré e BEQ55 pré 
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Figura 3 – Gráfico de dispersão entre Breast-Q® Bem-
estar psicossocial – D2 pré e BEQ55 pré 

 

 

 

 
Figura 4 – Gráfico de dispersão entre Breast-Q® Bem-
estar sexual – D4 pré e BEQ55 pré 
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De acordo com a Tabela 10, observaram-se associações positivas 

fortes entre “satisfação com as mamas” e BEQ55 (rP=0,759, p<0,001) e entre 

BEQ55 e “bem-estar físico” (rP=0,699, p=0,025), segundo as correlações de 

Pearson. Não se verificaram correlações significantes entre os demais 

domínios de Breast-Q® e BEQ55. Padrões similares foram observadas 

segundo as correlações de Spearman. As figuras 5 e 6 permitem a 

visualização das relações dos escores satisfação com as mamas e “bem-estar 

físico” e BEQ55. 

 

Tabela 10 – Correlações de Spearman e Pearson entre os escores de Breast-
Q® pós e BEQ55 pós 

Breast-Q® pós 
Correlação de  

Spearman 
  

Correlação de  
Pearson 

N 

rS P   rP p  

D1 0,759 0,011   0,636 0,048 10 
D2 0,315 0,375   0,414 0,235 10 
D3 0,401 0,250   0,541 0,107 10 
D4 0,699 0,025   0,720 0,019 10 
D5 0,089 0,808   0,228 0,527 10 
D6 -0,205 0,569   -0,212 0,556 10 
D7 0,258 0,472   0,213 0,555 10 
D8 -0,546 0,103   -0,646 0,054 10 
D9 -0,407 0,243   -0,389 0,266 10 
D10 -0,525 0,119   -0,545 0,103 10 
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Figura 5 – Gráfico de dispersão entre Breast-Q® – 
Satisfação com as mamas - D1 pós e BEQ55 pós 
 
 

 

 
Figura 6 – Gráfico de dispersão entre Breast-Q®  Bem-
estar físico  – D4 pós e BEQ55 pós 
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5 DISCUSSÃO 

 

O câncer de mama é o mais incidente na população feminina brasileira 

e também a mundial, excetuando-se os casos de câncer de pele não 

melanoma. O controle do câncer de mama é uma prioridade da agenda de 

saúde do país (INCA, 2018). 

O tratamento do câncer de mama é primariamente cirúrgico. A cirurgia 

resulta em uma mutilação física desencadeadora de profundas repercussões 

emocionais. Somente as próprias mulheres são capazes de sentir a 

profundidade desses problemas. Atualmente existe uma preocupação não 

apenas em saber se um determinado tratamento ou intervenção cirúrgica 

obteve resultados positivos ou negativos na percepção do próprio corpo, mas 

também se trouxe repercussões físicas, emocionais e sociais (AZEVEDO & 

LOPES, 2006; FURLAN et al., 2013). 

As medidas de qualidade de vida tornaram-se o meio padrão de avaliar 

os resultados das intervenções de saúde; além disto, usar o instrumento 

apropriado é essencial para que as medidas de resultado sejam válidas e 

clinicamente significativas (FITZPATRICK et al., 1992; VEIGA et al., 

2002; VEIGA et al., 2010; NASCIMENTO et al., 2012; SIMEÃO et al., 

2013; AGUIAR et al., 2017). 

As entrevistas revelaram que as cirurgias das mamas geraram 

impactos nas mulheres em seis áreas principais: satisfação com as mamas, 

satisfação com o resultado geral, bem-estar psicossocial, bem-estar sexual, 

bem-estar físico e satisfação com o processo de cuidados (KLASSEN et al., 

2009; BEATON et al., 2000; VERONESI et al., 1981). 
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Países estão começando a exigir dados Patient Reported Outcomes 

(PRO) antes que novos produtos médicos sejam aprovados. Essas medidas 

podem fornecer informações importantes para decisões de política de saúde 

(PUSIC et al., 2011; CANO et al., 2013). Os avanços das técnicas cirúrgicas 

também requerem dados de qualidade de vida. Órgãos reguladores, como o 

Food and Drug Administration (FDA), estão exigindo dados que só podem 

ser fornecidos por questionários PRO antes de liberar novos produtos ou 

insumos (CHUNG & PUSIC, 2013). 

O objetivo deste estudo foi traduzir o Breast-Q® Conserving Therapy 

Module para a língua portuguesa, falada no Brasil, adaptá-lo culturalmente e 

validá-lo. A construção de um novo instrumento seria onerosa, demorada e 

sem uniformidade dos dados obtidos para comparação com questionários 

internacionais (GUILLEMIN et al., 1993). Os módulos do Breast-Q® 

mastectomia e reconstrução foram traduzidos para a língua portuguesa por 

CORDANTONOPOULOS et al. (2013), mas o módulo tratamento 

conservador ainda não estava adaptado e validado para uso no Brasil. 

Os processos adotados para realizar a tradução e adaptação cultural do 

Breast-Q® Conserving Therapy Module foram os sugeridos por 

GUILLEMIN et al. (1993) e atualizados por BEATON et al. (2000), que 

recomendam a tradução inicial, a síntese das traduções, a retrotradução e a 

revisão por um comitê de especialistas. Este método foi utilizado com 

sucesso em inúmeros trabalhos realizados no Programa de Pós-graduação 

em Cirurgia Translacional da Unifesp ao longo dos anos (DINI, 

QUARESMA, FERREIRA, 2004; MAIA et al., 2007; JORGE et al., 2008; 

PICCOLO et al., 2015; DE BRITO et al., 2015; AUGUSTO, 2016; MIKI-

ROSÁRIO, 2016; RAMOS et al., 2016; SUCUPIRA et al., 2017; 

FONSECA et al., 2018).  
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Autores recomendam uma abordagem em múltiplos passos, 

envolvendo um processo de revisão centralizado. No entanto, cada grupo 

propõe sua própria sequência dos acontecimentos de tradução e, ainda, 

valoriza cada etapa de forma diferente, não havendo nenhuma evidência 

empírica em favor de um método específico (ACQUADRO et al., 2008; 

EPSTEIN et al., 2015). 

Foram selecionadas, para o presente estudo, mulheres entre 18 e 70 

anos de idade. Segundo o Instituto Nacional do Cancêr (INCA), tumores de 

mama em mulheres com menos de 35 anos são relativamente raros, e a 

incidência cresce progressivamente a partir desta idade, especialmente após 

os 50 anos. Assim, o estudo apontou idade média das pacientes de 46,8 anos 

(DP=10,3) para o módulo pré-operatório e 52,5 anos (DP=10,1), para o 

módulo pós-operatório, que é semelhante à relatada por FURLAN et al. 

(2013) e FONTES et al. (2016). 

Em todo o processo de adaptação cultural, foram entrevistados 43 

pacientes para ambos módulos. BEATON et al. (2000), em seu artigo sobre 

adaptação cultural de instrumentos, recomendaram que entre 30 e 40 pessoas 

deveriam ser avaliadas nessa fase. CICONELLI et al. (1999) entrevistaram 

20 pacientes para adaptar culturalmente o SF-36 para a língua portuguesa. 

DINI et al. (2004) entrevistaram 41 indivíduos para adaptar a Escala de 

Autoestima de Rosenberg. FERREIRA et al. (2013) aplicaram o 

questionário a 20 pacientes durante a adaptação cultural do Questionário de 

Avaliação das Mamas (BEQ-Brasil). MIKI-ROSÁRIO et al. (2015) 

entrevistaram 15 pacientes para adaptar o Quality of Life Questionnaire em 

nosso estudo, foram entrevistados 21 pacientes módulo pré-operatório e 22 

para módulo pós-operatório. 



 46| 

D  i  s  c  u  s  s  ã  o   

 

 

 

 O Breast-Q® é autoaplicado, as observadoras estavam presentes na 

sala para eventuais dúvidas de compreensão das questões. Como a maioria 

das pacientes tinha ensino médio, e relataram fácil entendimento das 

perguntas, que abordam condições simples e do cotidiano da paciente, houve 

compreensão dos termos nesta fase de adaptação cultural, não vendo a 

necessidade de reformulá-las e reaplicá-las em novas pacientes (FERREIRA 

et al., 2013; RAMOS et al., 2016).  

Após a adaptação cultural, 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. Ou seja, objetivo é 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., 2008). 

A reprodutibilidade, e a validade do questionário foram avaliadas em 

três tempos diferentes por dois avaliadores. Observaram-se excelentes 

reprodutibilidades intraobservador e interobservador, como também 

identificadas para ambos os módulos (DINI et al., 2004; FERREIRA et al., 

2013). Além disso, este instrumento mostrou-se de fácil compreensão, tanto 

para o módulo pré quanto para o módulo pós-operatório. 

A consistência interna entre os itens que compõem a Breast-Q® foi 

avaliada pelo alfa de Cronbach (α), e utilizou-se as mesmas entrevistas da 

reprodutibilidade (CRONBACH, 1951). Valores inferiores a 0,5 foram 

considerados insuficientes; valores entre 0,5 e 0,7, moderados; e valores 

acima de 0,7, adequados, valores 0,9, excelente.  
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Observou-se consistência satisfatória em cada domínio e domínio 

global dos instrumentos do estudo, Breast-Q® – Breast Conserving Therapy 

Module (Preoperative) (alfa=0,926) para Breast-Q® – Breast Conserving 

Therapy Module (Postoperative) (alfa=0,970). A confiabilidade foi 

excelente (ALDERMAN & CHUNG, 2009; PICCOLO et al., 2013; MIKI-

ROSÁRIO, 2015). 

O Breast-Q® foi desenvolvido no Memorial Sloan-Kettering Cancer 

Center, EUA, para avaliar e quantificar a percepção do paciente sobre os 

resultados pré e após a cirurgia de mama. Assim como a presente pesquisa, 

outros pesquisadores também avaliaram a satisfação do paciente e a 

qualidade de vida em cirurgia mamária (VEIGA et al., 2010; PUSIC et al., 

2011; NASCIMENTO et al., 2012; CANO et al., 2013; AGUIAR et al., 

2017). Dados da publicação, relatando todo o conjunto de dados para o 

tratamento conservador após (TBC) Breast-Q®, servirá como uma referência 

para estudos futuros sobre a satisfação e qualidade de vida do paciente 

(O'CONNELL et al., 2016). 

As respostas das pacientes ao Módulo Pré-operatório, para cada um 

dos quatro domínios do questionário são tranformados numa escala de 0 a 

100, em que uma pontuação mais alta significa melhor satisfação, ou uma 

melhor qualidade de vida (PUSIC et al., 2009). Neste estudo, obteve-se um 

escore médio de 70 para o “domínio bem-estar físico”, e “domínio bem-estar 

psicossocial” obteve um escore médio de 64.  Por outro lado, o domínio de 

pontuação mais baixa foi “satisfação com as mamas”, tendo como escore 

médio a 53. Isso indica que, embora algumas mulheres tenham pouca 

satisfação com as mamas no início do tratamento do câncer de mama, elas 

conseguiram diferenciá-las com seu processo de tratamento. 
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 Para o Módulo Pós-operatório, as pontuações foram derivadas para 

cada um dos 10 domínios do questionário; o maior escore médio foi 91 nos 

domínios “satisfação com a equipe medica”, “informação cirurgião”, “equipe 

médica” e “equipe administrativa”. Também se observou alta pontuação para 

“bem-estar físico”, “bem-estar sexual”, “satisfação com a informação geral” 

e “satisfação com a informação radioterapia”. Outros estudos que utilizaram 

o BREAST-Q® no cenário pós tratamento conservador, também descobriram 

que esse domínio “informação em radioterapia” tem os menores escores e o 

domínio “bem-estar físico” apontando um baixo escore (WEI et al. 2016; 

O'CONNELL et al., 2016). Isso sugere que a cirurgia por câncer mamário 

pode afetar a capacidade física e funcional das mulheres acometidas.  

Embora o tratamento conservador seja considerado menos mutilante, 

as pacientes podem ter um resultado estético pobre, com assimetria e fibrose 

tecidual decorrente da radioterapia, que faz parte deste tipo de tratamento 

(DURANT, 1984; VEIGA et al., 2010). 

 A casuística deste estudo para avaliação das propriedades 

psicométricas baseou-se no que foi publicado por outros autores que 

realizaram estudos semelhantes (CICONELLI et al., 1999; JORGE et al., 

2008; PICCOLO et al., 2013, 2015; DE BRITO et al., 2015; SUCUPIRA et 

al., 2017).  

A validade de um instrumento é definida como a capacidade de 

calcular o que se propõe a medir, podendo ser classificada em validade de 

face, de conteúdo e de construto. 

A Breast-Q® Conserving Therapy Module apresentou validade de 

face e de conteúdo avaliadas pelos pacientes e pela equipe multidisciplinar, 

na fase adaptação cultural. A equipe multidisciplinar do estudo foi composta 
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por pessoas com conhecimento em cirurgia mamária e imagem corporal e 

com fluência da língua inglesa, bem como experiência nos temas qualidade 

de vida e adaptação e validação de instrumentos de avaliação. 

A validade de construto é o método pelo qual a validade da correlação 

de uma mensuração com outras variáveis é avaliada quanto à consistência 

teórica. Ao analisar a validade de construto, as hipóteses são redigidas de 

acordo com a direção e poder das relações esperadas baseada na teoria e na 

literatura; a validade é confirmada quando a associação confirma a hipótese 

(GANDEK & WARE, 1998) 

Desta forma, decidiu-se correlacionar o Breast Q® com Breast 

Evaluation Questionnaire (BEQ55) (ANDERSON et al., 2006) validado e 

adaptado culturalmente para uso no Brasil por FERREIRA et al. (2006). 

Observou-se uma associação positiva forte entre domínio “satisfação com as 

mamas” e BEQ55 (rP=0,768, p<0,001), e moderadas entre BEQ55 e “bem-

estrar psicossocial” (rP=0,548, p=0,019) e “bem-estar sexual” (rP=0,576, 

p=0,012). Não se verificou correlação significante entre Breast-Q® para 

domínio “bem-estar físico” pré-operatório e BEQ55. Para Breast-Q® pós-

operatório e BEQ55, observaram-se associações positivas fortes entre 

satisfação com as mamas e BEQ55 (rP=0,759, p<0,001) e entre BEQ55 e 

bem-estar físico (rP=0,699, p=0,025). As demais correlações apresentaram 

variações entre -0,525 e 0,315.  

A análise de agrupamentos representa o quão perto ou distante cada 

item está dos outros, baseado em uma hierarquia de similaridades. Isto é, 

itens muito similares estão pertos uns dos outros, enquanto itens dissimilares 

estão distantes. Observamos que há formação de agrupamentos separados 

para os domínios BEQ55 para o subitem “satisfação com atendimentos” do 
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Breast-Q® e os demais subitens estão mais correlacionados entre si que com 

o BEQ55, ou seja, medem algo distinto, semelhante ao encontrado por 

ANDERSON et al. (2006).  

De fato, o questionário BEQ55 não aborda temas relevantes citados 

por outros autores em estudos de diversas cirurgias mamárias, como 

satisfação com a informação prestada (ATISHA et al., 2015 AGUIAR et al., 

2017; ANDRADE et al., 2018; OTA et al., 2016). 

Assim, mais pesquisas com o Breast-Q® se fazem necessárias. O 

presente estudo, por ter fornecido uma versão em português com a 

metodologia internacionalmente aceita, permite que estes estudos sejam 

realizados no Brasil. 

Questionários validados fornecem aos médicos uma visão útil sobre a 

satisfação de seus pacientes. O Breast-Q® está se tornando o padrão ouro e 

os dados apresentados aqui podem servir como referência para futuras 

pesquisas. 

Os pontos fortes deste estudo incluem ser a primeira validação do 

conjunto completo de dados para o modelo Breast-Q® Conserving Therapy 

e pode ser usado como referência ou comparativo para que outros estudos 

sejam realizados. 

A análise dos domínios fornece uma visão dos fatores que afetam a 

satisfação da paciente e podem ajudar a orientar o cirurgião em termos de 

gerenciamento de expectativas, aplicações de instrumentos podem trazer 

informações das pacientes como um ponto de avaliação de tempo sem dados 

de referência pré-operatórios para entender as mudanças longitudinais na 

experiência de satisfação do paciente, durante o processo de tratamento 

conservador e após tratamento. 
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O presente estudo traz como perspectivas utilizar o Breast-Q® 

Conserving Therapy e fornecer aos médicos uma visão útil sobre a satisfação 

de seus pacientes. Estudos prospectivos e aleatorizados podem ser realizados 

utilizando o Breast-Q® para buscar fatores de risco clínico e resultados de 

satisfação e qualidade de vida, avaliando os fatores pré-cirúrgicos e pós-

cirúrgicos, como satisfação com as mamas, satisfação com o atendimento, 

bem-estar sexual, bem-estar físico e bem-estar psicossocial. Também 

permitirá avaliar o impacto e efetividade do tratamento sob a perspectiva da 

própria paciente, fato considerado muito importante em estudos prévios. 

Considera-se, ainda, que este instrumento continue a ser testado 

quanto à sua confiabilidade, reprodutibilidade e validade em diferentes 

contextos socioculturais. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

 

 

 

O BREAST-Q®–BREAST CONSERVING THERAPY 

MODULE foi traduzido para o Português do Brasil, 

adaptado culturalmente; e mostrou-se reprodutivo, 

confiável e validado.  
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APÊNDICE 1 - Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 

____________________________________________________________________
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APÊNDICE 2 - Carta de Informação aos participantes 

_____________________________________________________________________________ 
 

O objetivo deste estudo será traduzir, adaptar e validar o BREAST-Q®-

BREAST CONSERVING THERAPY MODULE para uso no Brasil. Trata-se 

deum questionário para avaliar a satisfação com o tratamento recebido e 

qualidade de vida de pacientes que irão se submeter ou já se submeteram ao 

tratamento conservador do câncer mamário (quadrantectomia). Estas 

informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária neste 

estudo. Sua participação consiste em responder a um questionário. A Sra. 

será submetida à aplicação do questionário e poderá ser entrevistada 

novamente em um intervalo de 7 a 15 dias. Este procedimento não trará risco 

nenhum para sua saúde. Também não há benefícios diretos para a Sra., pois 

se trata de um estudo de tradução e validação de um questionário, cujo 

propósito é produzir a versão brasileira deste instrumento. Em qualquer etapa 

do estudo, a Sra. terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa 

para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal pesquisador é a 

fisioterapeuta Tatiane de Sousa, que pode ser encontrada no endereço: Rua 

Napoleão de Barros, 715 – 4º andar. Telefone 55 1062, e-mail: 

tatianefsousa@hotmail.com, Se você tiver alguma consideração ou dúvida 

sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) da Unifesp – Rua Botucatu, 572 – 1º andar – cj 14, 5571-

1062, FAX: 5539-7162 – E-mail: cepunifesp@unifesp.br. Todos os dados 

obtidos a seu respeito, assim como qualquer material coletado serão somente 

para este estudo. As informações obtidas serão analisadas em conjunto com 

as de outras pacientes, não sendo divulgada a identificação de nenhuma 

paciente. A Sra. tem o direito de se manter atualizada sobre os resultados 

parciais da pesquisa, ou de resultados que sejam do conhecimento dos 

pesquisadores. Se ocorrer qualquer problema ou dano pessoal 
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comprovadamente decorrente dos procedimentos ou tratamentos aos quais o 

Sr. será submetido, lhe será garantido o direito a tratamento gratuito na 

Instituição e o Sra. terá direito a indenização determinada por lei. Caso seja 

necessário, o Sra. terá assistência permanente durante o estudo, ou mesmo 

após o término ou interrupção do estudo. Durante o período de sua 

participação, se houver qualquer despesa adicional de sua parte, será 

reembolsado. A qualquer momento, se for de seu interesse, poderá ter acesso 

a todas as informações obtidas a seu respeito neste estudo, ou a respeito dos 

resultados gerais do estudo. Quando o estudo for finalizado, o Sr. será 

informado sobre os principais resultados e conclusões obtidas no estudo. 

Esse termo foi elaborado em duas vias devidamente assinadas, sendo que 

uma ficará com o Sra. e a outra conosco. 
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APÊNDICE 3 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

_____________________________________________________________________ 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
  

Os pesquisadores deste estudo comprometem-se a utilizar os dados coletados somente 

para esta pesquisa. 

 

Eu, __________________________________ R.G.__________________, acredito ter 

sido suficientemente informada a respeito das informações que li ou que foram lidas para 

mim, descrevendo o estudo: Traduzir para o Português do Brasil, adaptar ao contexto 

cultural brasileiro e testar as propriedades de medidas, reprodutibilidade e validade do 

Breast-Q®- Breast Conserving Therapy Module. 

 

Eu discuti com a fisioterapeuta Tatiane de Sousa sobre minha decisão de realizar este 

estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a 

serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de 

esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que a minha participação é isenta de 

despesas e que tenho a garantia de acesso a tratamento hospitalar quando necessário. 

 

Concordo voluntariamente em participar do estudo e poderei retirar meu consentimento 

a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízos ou perda 

de qualquer benefício que eu possa ter adquirido no meu atendimento neste serviço. 

 

__________________________________________ Data: ____/____/___ 
 

Assinatura do paciente / representante 
 
 
 
___________________________________________ Data:____/____/___ 
 

(Somente para o responsável do projeto) 

 
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido 

deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

 
 
___________________________________________ Data: ___/___/___ 

Assinatura do responsável pelo estudo  
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APÊNDICE 4 – Ficha de Avaliação 

  

DATA: 
 
PROTOCOLO DO ESTUDO: 
 
AVALIAÇÃO N0: 

 
 
IDADE: ________ 

 
ESTADO CIVIL: ( ) solteira ( ) casada ( ) divorciada 

FILHOS: ( ) sim ( ) não quantos: ________________________ 
 
PROFISSÃO: ________________________________________________ 
 
GRAU DE ESCOLARIDADE: 

 
( ) ensino fundamental incompleto ( ) ensino fundamental completo 
 
( ) ensino médio incompleto ( ) ensino médio completo 
 
( ) ensino superior incompleto ( ) ensino superior completo 
 
PESO: _______________ ALTURA: _________________ IMC: ______________ 

QUADRANTE ACOMETIDO: _____________________________________ 
 
TRATAMENTO ADJUVANTE: ____________________________________ 
 
( ) quimioterapia ( ) radioterapia ( ) outros ___________________________ 

TIPO DE CIRURGIA: ___________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
TEMPO DESDE A CIRURGIA: ____________________________________ 

USO DE MEDICAÇÃO: ( ) sim ( ) não 
 
Quais: _______________________________________________________ 

 
OBSERVAÇÕES: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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APÊNDICE 5 - Versão consenso em português (Módulo Pré-operatório) 
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APÊNDICE 6 - Versão consenso em Português (Módulo Pós-

operatório) 
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APÊNDICE 7 – Pré Consenso Inglês: backtranslation (versão para a 

língua inglesa novamente) 

 

 Breast Conserving Therapy Module (Preoperative) 

After reading each question, please circle the number in the box that best describes your 

situation. If you are unsure how to answer a question, choose the answer that comes 

closest to how you feel. Please answer all questions. 

 

1. With your breasts in mind, in the past 2 weeks, how satisfied or 
dissatisfied have you been with: 
 
 Very 

Dissatisfied 
Somewhat 
Dissatisfied 

Somewhat 
Satisfied 

Very 
Satisfied 

a. How do you look in the mirror 
clothed? 

1 2 3 4 

b. How comfortably your bras 
fit? 

1 2 3 4 

c. Being able to wear clothing 
that is more fitted? 

1 2 3 4 

d. How you look in the mirror 
unclothed? 

1 2 3 4 

 
 
 
2. With your breast area in mind, in the past 2 weeks, how often have you 
felt: 
 None of 

the time 
A little of 
the time 

Some of 
the time 

Most of 
the time 

All of the 
time 

a. Confident in a social setting? 1 2 3 4 5 

b. Emotionally able to do the 
things that you want to do? 

1 2 3 4 5 

c. Emotionally healthy? 1 2 3 4 5 

d. Of equal worth to other 
women? 

1 2 3 4 5 

e. Self-confident? 1 2 3 4 5 

f. Feminine in your clothes? 1 2 3 4 5 
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g. Accepting of your body? 1 2 3 4 5 

h. Normal?  1 2 3 4 5 

i. Like other women? 1 2 3 4 5 

j. Attractive? 1 2 3 4 5 

Please check that you have answered all the questions before going on to the next page. 
 

3. In the past 2 weeks, how often have you experienced: 

 
None of 
the time 

A little of 
the time 

Some of 
the time 

Most of 
the time 

All of 
the time 

a. Neck pain? 1 2 3 4 5 

b. Upper back pain? 1 2 3 4 5 

c. Shoulder pain? 1 2 3 4 5 

d. Arm pain? 1 2 3 4 5 

e. Rib pain? 1 2 3 4 5 

f. Pain in the muscles of your 
chest? 

1 2 3 4 5 

g. Difficulty lifting or moving your 
arms? 

1 2 3 4 5 

h. Difficulty sleeping because of 
discomfort in your breast area? 

1 2 3 4 5 

i. Tightness in your breast area? 1 2 3 4 5 

j. Pulling in your breast area? 1 2 3 4 5 

k. Nagging feeling in your breast 
area? 

1 2 3 4 5 

l. Tenderness in your breast area? 1 2 3 4 5 

m. Sharp pains in your breast area? 1 2 3 4 5 

n. Shooting pains in your breast 
area? 

1 2 3 4 5 

o. Aching feeling in your breast 
area? 

1 2 3 4 5 

p. Throbbing feeling in your breast 
area? 

1 2 3 4 5 

Please check that you have answered all the questions before going on to the next page. 
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4. Thinking of your sexuality, how often do you generally feel: 

 

 None of 
the 

time 

A little 
of the 
time 

Some of 
the 

time 

Most of 
the 

time 

All of 
the 

time 

Not 
Applicable 

a. Sexually attractive in your 
clothes? 

1 2 3 4 5 N/A  

b. Comfortable/at ease during 
sexual activity? 

1 2 3 4 5 N/A 

c. Confident sexually? 1 2 3 4 5 N/A 

d. Satisfied with your sex-
life? 

1 2 3 4 5 N/A 

e. Confident sexually about 
how your breast area looks 
when unclothed? 

1 2 3 4 5 N/A 

f. Sexually attractive when 
unclothed 

1 2 3 4 5 N/A 

Please check that you have answered all the questions. 
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APÊNDICE 8 – Pós Consenso Inglês: backtranslation (versão para a 

língua inglesa novamente) 

The following questions are about your breast cancer treatment (by treatment, we mean 
lumpectomy with or without radiation). After reading each question, please circle the 
number in the box that best describes your situation. If you are unsure how to answer a 
question, choose the answer that comes closest to how you feel. Please answer all 
questions. 

 

1. With your breasts in mind, in the past 1 weeks, how satisfied or dissatisfied 
have you been with: 

 
 Very 

Dissatisfied 
Somewhat 
Dissatisfied 

Somewhat 
Satisfied 

Very 
Satisfied 

a. How normal you feel in your 
clothes? 

1 2 3 4 

b. How you look in the mirror 
clothed? 

1 2 3 4 

c. The shape of your lumpectomy 
breast when you are wearing a bra? 

1 2 3 4 

d. Being able to wear clothing that 
is more fitted? 

1 2 3 4 

e. How your lumpectomy breast 
sits/hangs? 

1 2 3 4 

f. How smoothly shaped your 
lumpectomy breast looks? 

1 2 3 4 

g. The contour (outline) of your 
lumpectomy breast? 

1 2 3 4 

h. How normal your lumpectomy 
breast looks? 

1 2 3 4 

i. How equal in size your breasts 
are to each other? 

1 2 3 4 

j. How much your breasts look the 
same? 

1 2 3 4 

k. How you look in the mirror 
unclothed? 

1 2 3 4 
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2. If you received radiation in both breasts, answer to these questions having 
in mind the breast you fell less satisfied with. Take into consideration the last 
weeks; mention how much you have been concerned about it: 
 

 Not at all A little A lot 

a. Is your breast skin different? (for example, quite darker 
or lighter) 

1 2 3 

b. Arethereany skin marks caused by the radiotherapy? (for 
example: small blood vessels) 

 
1 2 3 

c. Is the breast skin affected by the radiotherapy dry? 1 2 3 

d.  Is the breast skin affected by the radiotherapy painful 
(sensitive) whenever touched? (for example: whenever 
there are changes in the water temperature when you 
have shower baths) 

1 2 3 

e. Is the breast skin affected by the radiotherapy thick 
(rough or dry) whenever touched? 

1 2 3 

f. Is the breast skin affected by the radiotherapy irritated 
when touched by the clothes you regularly wear? 

1 2 3 

 

3. With your lumpectomy breast in mind, in the past 2 weeks, how much 
have you been bothered by: 
 
 None of 

the time 
A little of 
the time 

Some of 
the time 

Most of 
the time 

All of the 
time 

a. Confident in a social setting? 1 2 3 4 5 

b. Emotionally able to do the 
things that you want to do? 

1 2 3 4 5 

c. Emotionally healthy? 1 2 3 4 5 

d. Of equal worth to other 
women? 

1 2 3 4 5 

e. Self-confident? 1 2 3 4 5 

f. Feminine in your clothes? 1 2 3 4 5 

g. Accepting of your body? 1 2 3 4 5 

h. Normal?  1 2 3 4 5 

i. Like other women? 1 2 3 4 5 

j.        Attractive? 1 2 3 4 5 



91| 

A  p  ê  n  d  i  c  e  s  

 

4. Thinking of your sexuality, since your lumpectomy surgery, how often do 
you generally feel: 

 
 

None of 
the time 

A little 
of the 
time 

Some of 
the time 

Most of 
the time 

All of 
the time 

a. Sexually attractive in your 
clothes? 

1 2 3 4 5 

b. Comfortable (at ease) during 
sexual activity? 

1 2 3 4 5 

c. Confident sexually? 1 2 3 4 5 

d. Satisfied with your sex-life? 1 2 3 4 5 

e. Confident sexually about how 
your breasts look when 
unclothed? 

1 2 3 4 5 

f. Sexually attractive when 
unclothed? 

1 2 3 4 5 

g. That you enjoy your lumpectomy 
breast being touched? 

1 2 3 4 5 

h. That you feel sexual pleasure 
when your lumpectomy breast is 
touched? 

1 2 3 4 5 

 

 

5. With your lumpectomy breast in mind, in the past 2 weeks, how much 
have you experienced: 
 None of 

the time 
Some of 
the time 

All the 
Time 

a. Difficulty lifting or moving your arms? 
 

1 2 3 

b. Difficulty sleeping because of discomfort in your breast 
area? 

1 2 3 

c. Tightness in your breast area? 
 

1 2 3 

d. Pulling in your breast area?  
 

1 2 3 

e. Tenderness in your breast area? 
 

1 2 3 

f. Sharp pains in your breast area?  
 

1 2 3 

g. An aching feeling in your lumpectomy breast 1 2 3 

h. Difficulty laying on the side of your lumpectomy breast? 1 2 3 

i. Swelling (lymphedema) of the arm on the side of your 
lumpectomy breast? 

1 2 3 
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6. How satisfied or dissatisfied were you with the information you received 
from your surgeon about: 
 
 Very 

Dissatisfied 
Somewhat 
Dissatisfied 

Somewhat 
Satisfied 

Very 
Satisfied 

a. The possible need for radiation 
depending on the surgery you have 
(mastectomy vs lumpectomy)? 

1 2 3 4 

b. The options you were given 
regarding types of breast cancer 
surgery (mastectomy vs 
lumpectomy)? 

1 2 3 4 

c. How your survival would be the 
same with either type of surgery 
(mastectomy vs lumpectomy)? 

1 2 3 4 

d. Healing and recovery time? 1 2 3 4 

e. What your treatment plan would 
involve if the cancer is found in 
your lymph nodes? 

1 2 3 4 

f. How much pain to expect during 
recovery? 

1 2 3 4 

g. Possible complications? 1 2 3 4 

h. How the chances that the cancer 
would come back would be the 
same with either type of surgery 
(mastectomy vs lumpectomy)? 

1 2 3 4 

i. What you could expect your 
lumpectomy breast to look like 
after surgery? 

1 2 3 4 

j. What the lumpectomy scars would 
look like? 

1 2 3 4 

k. What size you could expect your 
breast to be after lumpectomy 
surgery? 

1 2 3 4 

l. What shape you could expect your 
breast to be after lumpectomy 
surgery? 

1 2 3 4 
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7. How satisfied or dissatisfied were you with the information you received 
from your radiation oncologist about: 
 
 Very 

Dissatisfied 
Somewhat 
Dissatisfied 

Somewhat 
Satisfied 

Very 
Satisfied 

a. How much time each radiation 
treatment session would take? 

1 2 3 4 

b. The position you would be in during 
the radiation (i.e. on your back or 
stomach)? 

1 2 3 4 

c. Why you would need radiation 
therapy after lumpectomy? 

1 2 3 4 

d. How much of your breast would be 
radiated? 

1 2 3 4 

e. How the radiation beam would feel? 1 2 3 4 

f. How much discomfort you would 
experience overall at each radiation 
treatment session? 

1 2 3 4 

g. How to care for your skin during the 
course of radiation treatment (e.g. 
moisturizing, washing)? 

1 2 3 4 

h. How your skin might react during 
the course of radiation (peeling, 
blistering)? 

1 2 3 4 

i. How your breast would look (e.g. 
red) during the course of radiation 
treatment? 

1 2 3 4 

j. That you would end up with 
permanent skin markings (tattoos) 
on your breast? 

1 2 3 4 

k. How your breast would feel (e.g. 
sore, uncomfortable) during the 
course of radiation treatment? 

1 2 3 4 

l. How much discomfort you would 
experience overall during your 
weeks of radiation treatment? 

1 2 3 4 

m. How tired you might feel during the 
course of your radiation treatment in 
general? 

1 2 3 4 

n. How the radiation might change 
your skin over time (color, texture)? 

1 2 3 4 

o. The possibility of your cancer 
coming back after radiation? 

1 2 3 4 

p. How the radiation might change 
how your breast looks over time? 

1 2 3 4 

q. Potential problems (late effects) that 
radiation might cause down the 
road? 

1 2 3 4 
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8. These questions ask about your radiation oncologist. 
Did you feel that he / she: 
 Definitely 

Disagree 
Somewhat 
Disagree 

Somewhat 
Agree 

Definitely 
Agree 

a. Was professional? 1 2 3 4 

b. Gave you confidence? 1 2 3 4 

c. Involved you in the decision-
marking process? 

1 2 3 4 

d. Was reassuring? 1 2 3 4 

e.  Answered all your questions?   Was 
thorough? 

1 2 3 4 

f. Made you feel comfortable? 1 2 3 4 

g. Was thorough? 1 2 3 4 

h. Was easy to talk to? 1 2 3 4 

i. Understood what you wanted? 1 2 3 4 

j. Was sensitive? 1 2 3 4 

k. Made time for your concerns? 1 2 3 4 

l. Was available when you had concerns 
/ doubts? 

1 2 3 4 

 
9. These questions ask about members of the medical team other than the 
surgeon (e.g. nurses and other doctors who looked after you on the day of 
your lumpectomy surgery). Did you feel that they: 
 
 Definitely 

Disagree 

Somewhat 

Disagree 

Somewhat 

Agree 

Definitely 

Agree 

a. Were professional? 1 2 3 4 

b. Treated you with respect? 1 2 3 4 

c. Were knowledgeable? 1 2 3 4 

d. Were friendly and kind? 1 2 3 4 

e. Made you feel comfortable? 1 2 3 4 

f. Were thorough? 1 2 3 4 

g. Made time for your concerns ? 1 2 3 4 
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10. These questions ask about members of the office staff (e.g. secretaries, 
office or clinic nurses). Did you feel that they: 
 
 

 Definitely 

Disagree 

Somewhat 

Disagree 

Somewhat 

Agree 

Definitely 

Agree 

a. Were professional? 1 2 3 4 

b.c. Treated you with respect? 1 2 3 4 

c. Were knowledgeable? 1 2 3 4 

d. Were friendly and kind? 1 2 3 4 

e Made you feel comfortable? 1 2 3 4 

f. Were thorough? 1 2 3 4 

g. Made time for your concerns and 
doubts? 

1 2 3 4 

Please check that you have answered all the questions. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A N E X O S  

_____________________________________________ 
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ANEXO 1 – E-mail: pedido de permissão à autora para o uso do 

instrumento 
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ANEXO 2 - Aprovação da autora para ouso do instrumento original 
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ANEXO 3 – Breast-Q® - Breast Conserving Therapy Module (Preoperative) 
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ANEXO 4 - Breast-Q® - Breast Conserving Therapy Module Postoperative)
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ANEXO 5 – Questionário de Avaliação das Mamas (BEQ55) 
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F O N T E S  C O N S U L T A D A S  
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