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INTRODUÇÃO

De acordo com a International Continence Society (ICS), a Síndrome da Bexiga Hiperativa (BH) é definida como uma 

condição de urgência miccional, geralmente acompanhada de aumento da frequência urinária e noctúria. Esta condição 

tem grande impacto na qualidade de vida (QV) dos indivíduos¹. É recomendado que os questionários específicos 

utilizados para avaliar QV, seja adaptado para cultura local, para aplicação de forma mais segura na população de 

interesse.

OBJETIVO

Adaptar culturalmente o questionário International Consultation on Incontinence Questionnaire Overactive Bladder 

Symptoms Quality of Life Module– ICIQ-OABqol para utilização na prática clínica e pesquisas científicas.

MÉTODO

A tradução oficial do questionário ICIQ-OABqol para a língua portuguesa foi realizada previamente pelo Mapi Research 

Institute – França². 

O processo de adaptação transcultural do ICIQ-OABqol se tratou de um estudo transversal observacional, onde se 

verificou a coerência da tradução do questionário, bem como problemas de compreensibilidade do mesmo. A adaptação 

do questionário foi realizada utilizando a metodologia preconizada por BEATON et al.³. Foram contatados 20 

profissionais especialistas e atuantes na área clínica e científica, que receberam a versão traduzida para o português, 

junto a sua forma original em inglês e foi solicitado sugerir possíveis alterações para melhor compreensão do 

instrumento. Obtiveram-se respostas de 13 profissionais. Após adaptações sugeridas pelos profissionais especialistas, 

seguiu-se a aplicação do instrumento adaptado na população alvo para fins de análise e investigação. Nesse sentido, 

foram selecionados 20 indivíduos, dentre eles 15 mulheres e 5 homens com idade média de 49 anos, visto que todos 

apresentavam algum sintoma miccional, para avaliar o nível de compreensão do instrumento.

A proposta da pesquisa foi autorizada, seguindo preceitos éticos e legais (N.º do Parecer CAAE: 2.482.999) pelo Comitê 



de ética e pesquisa da PUC Minas.

RESULTADOS

Foi identificada dificuldade de compreensão na frase inicial para contextualização das perguntas do questionário, em 

85% da população. Nos demais tópicos consultados verificaram-se 28% de incompreensão. As questões com maior 

grau de complexidade foram revistas e modificadas, de forma a não alterar o contexto da versão final.

As equivalências semânticas e culturais foram obtidas observando-se clareza na compreensão do instrumento, A 

análise do consenso do comitê de especialistas e a aplicação na população, demonstraram aceitabilidade à cultura 

brasileira, avaliando a dimensão proposta pelo instrumento original. 

CONCLUSÃO

A adaptação cultural do ICIQ-OABqol foi realizada com sucesso para o português, de acordo com o resultado da análise 

final, tornando um instrumento prático para validação científica.


