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Objetivos 

O objetivo desse estudo é realizar a adaptação 
transcultural do “Diabetes Empowerment Scale” 
para a cultura brasileira. O DES é oriundo do 
instrumento Diabetes Care Profile (DCP), está 
validado para a cultura americana e é 
composto por 28 itens, divididos em 3 sub-
escalas: Gerenciamento dos aspectos 
psicossociais do diabetes, Avaliação da 
insatisfação e disponibilidade para mudar e 
Capacidade para atingir as metas propostas no 
tratamento[1]. As questões são do tipo Likert e 
têm 5 opções de respostas, variando de muito 
satisfeito a muito insatisfeito.  

Métodos/Procedimentos 

Para atingir o objetivo deste estudo, o método 
adotado seguiu as recomendações de 
Guillemin, Bombardier e Beaton (2000), 
amplamente utilizadas na literatura nacional e 
internacional em estudos que envolveram 
adaptações culturais de instrumentos de 
medida [2] e está apresentado na Figura 1. 

 

Resultados 

Nas etapas de tradução e back-translation 
houve consenso entre as traduções e dessa 
forma não foram realizadas alterações. Na 
análise das equivalências semântica e 
idiomática e cultural e conceitual as questões 
com mais de 80% de concordância foram 
mantidas e nas demais questões foram 
acatadas as sugestões dos juízes. Após as 
analises o instrumento foi submetido ao pré-
teste e não foram propostas alterações. O 
instrumento, adaptado transculturalmente, 
originou a quinta versão em português DES-5, 
que será denominada, a partir de então, 
Questionário de Atitudes em Diabetes (QAD).  

Conclusões 

Os resultados obtidos demonstram que foi 
possível adaptar o instrumento Diabetes 
Empowerment Scale para a cultura brasileira. 

 

Figura 1: Esquematização do processo de 
adaptação transcultural do Diabetes Empowerment 
Scale para a cultura brasileira. São Paulo, 2010 [2].
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