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RESUMO 

Um comportamento alimentar saudável tem um grande impacto na promoção de 

saúde e prevenção de doenças. Enquanto um comportamento alimentar não 

saudável está relacionado a várias doenças associadas à elevada morbidade e 

mortalidade. Por isso é importante avaliá-lo adequadamente, por meio de 

instrumentos válidos e confiáveis que passaram por processos de adaptação 

transcultural de acordo com as principais diretrizes nacionais e internacionais. O 

objetivo do estudo foi realizar os procedimentos de tradução da adaptação 

transcultural do Dutch Eating Behaviour Questionnaire (DEBQ) para a língua 

portuguesa do Brasil para que o mesmo possa ser utilizado como um instrumento de 

avaliação do comportamento alimentar na população brasileira. Para isso 

realizaram-se as seguintes etapas: Tradução, Síntese das Traduções, Avaliação 

pelo Comitê de Especialistas e Teste da Versão Piloto. Participaram do estudo piloto 

65 indivíduos, de ambos os sexos (30 adultos e 35 adolescentes) entre dez e 57 

anos, da Universidade de Ribeirão Preto/UNAERP – SP e de duas escolas 

municipais de Dumont – SP, e três profissionais especialistas que avaliaram a 

compreensão verbal dos itens para adolescentes. Na etapa de síntese das 

traduções foram priorizadas as equivalências semânticas, as equivalências 

conceituais, as equivalências idiomáticas e as equivalências culturais. Os adultos 

avaliaram o instrumento como de fácil compreensão e os especialistas 

recomendaram sua aplicação em adolescentes jovens (14 a 19 anos) para garantir 

adequada compreensão dos itens pelos adolescentes. As retrotraduções e a 

validade de conteúdo do instrumento estão em processo de análise. O questionário 

encontra-se traduzido para o Português e adaptado para o contexto brasileiro, 

entretanto, faz-se necessárias futuras análises psicométricas. 

 

INTRODUÇÃO 

 O comportamento alimentar pode ou não promover saúde e prevenir doenças, 

por isso é importante avaliá-lo adequadamente. Isso só é possível por meio de 

instrumentos válidos e confiáveis. Se forem instrumentos advindos de outras 

culturas é fundamental a realização processos de adaptação transcultural de acordo 

com as principais diretrizes nacionais e internacionais (BORSA; DAMÁSIO; 

BANDEIRA, 2012; FERREIRA e cols., 2013; ITC, 2005; MANZI-OLIVEIRA e cols., 

2011; VIANA, 2002). 



OBJETIVOS 

 GERAL: Realizar os procedimentos de tradução da adaptação transcultural do 

Dutch Eating Behaviour Questionnaire (DEBQ) para a língua portuguesa do Brasil 

para que o mesmo possa ser utilizado como um instrumento de avaliação do 

comportamento alimentar na população brasileira. 

 ESPECÍFICOS: Traduzir o Dutch Eating Behaviour Questionnaire (DEBQ) 

para a língua portuguesa do Brasil; Retrotraduzir a versão traduzida para a língua 

inglesa; Verificar a adequação dos aspectos culturais, idiomáticos, linguísticos e 

contextuais da versão traduzida; Verificar evidências de validade de conteúdo; 

Avaliar a compreensão verbal dos itens pelas populações alvo e por especialistas. 

 

METODOLOGIA 

 Realizaram-se as seguintes etapas para adaptação transcultural do 

instrumento: Tradução, Síntese das Traduções, Avaliação pelo Comitê de 

Especialistas e Teste da Versão Piloto, segundo Beaton e cols. (2002) e Borsa, 

Damásio e Bandeira (2012). 

  

DESENVOLVIMENTO 

 Foram realizadas duas traduções do questionário original do idioma inglês 

para o português por dois indivíduos bilíngues, nativos do Brasil. Essas versões 

foram sintetizadas e avaliadas pela equipe de pesquisadores responsáveis (nesta 

etapa foram priorizadas as equivalências semânticas, para que as palavras do 

instrumento traduzido tenham o mesmo significado que as palavras do instrumento 

original; as equivalências conceituais, para que o construto continue com o 

significado original; as equivalências idiomáticas, para adequar eventuais 

coloquialismos; e as equivalências culturais, para adequar a linguagem usada em 

diferentes culturas.). 

 Participaram do estudo piloto 30 adultos de 20 a 57 anos da Universidade de 

Ribeirão Preto/UNAERP – SP e 35 adolescentes de dez a 17 anos de duas escolas 

municipais de Dumont - SP, de ambos os sexos, e três profissionais especialistas 

que avaliaram a compreensão verbal dos itens para adolescentes. Para avaliação da 

compreensão verbal dos adultos, foi utilizada uma escala likert, aonde os próprios 

participantes julgavam o quanto compreendiam de cada item. 

  



RESULTADOS PRELIMINARES 

 Para produção da versão síntese, algumas expressões foram adaptadas do 

inglês para o português do Brasil, pois não tinham uma tradução literal (Tabela 1). 

Tabela 1 – Expressões adaptadas do Inglês para o português do Brasil, para a produção da versão 
síntese do Dutch Eating Behaviour Questionnaire (DEBQ), feita pela equipe de pesquisadoras 
responsáveis, Ribeirão Preto, 2015. 

 Os adultos avaliaram o instrumento como de fácil compreensão (valor médio 

de 4,98 numa escala likert, onde o valor máximo é de 5,0) e os especialistas 

recomendaram sua aplicação em adolescentes jovens (14 a 19 anos) para garantir 

adequada compreensão dos itens pelos adolescentes mais novos. 
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Expressão Versão Síntese 

put on weight ganhou peso 

straight away imediatamente 

watch exactly presta atenção exatamente 

become heavier ganhar peso 

emotionally upset emocionalmente abalado 

watching your weight controlando o seu peso 
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