
Validação e tradução do Questionário Menstrual Bleeding Questionnaire (MBQ)
para a Língua Portuguesa

Palavras-Chaves: sangramento uterino anormal, menorragia, qualidade de vida.
Autores/as:

Letícia Mansano de Souza (UNICAMP); Sérgio Lourenço Polo Filho (UNICAMP);
Daniela Angerame Yela (UNICAMP); Gabriela Pravatta Rezende (UNICAMP).

Prof./ª Dr./ª Cristina Laguna Benetti Pinto (UNICAMP)

INTRODUÇÃO:

Sangramento uterino anormal (SUA) é a denominação para alterações do fluxo de sangue
proveniente do corpo uterino, caracterizado como anormal em regularidade, volume, frequência ou duração,
na ausência de gravidez [1,2]. Desordens menstruais representam a primeira causa de procura por
atendimento ginecológico e estima-se que até 40% das mulheres são afetadas por essa condição em alguma
fase de suas vidas [3-6]. As manifestações do SUA são em graus variáveis, podendo ter impacto negativo
sobre a produtividade econômica, relações interpessoais e afetivas e qualidade de vida, além de aumento dos
custos para os serviços de saúde [7-9].

A abordagem das mulheres com SUA baseia-se em uma avaliação clínica especializada, com
anamnese detalhada, exame físico cauteloso e autoavaliação do sangramento, sendo que diversos
instrumentos têm sido sugeridos na literatura como auxiliares para análise da perda sanguínea e do impacto
que essa condição tem na qualidade de vida. Para avaliações quantitativas são utilizadas, principalmente, a
dosagem de hematina alcalina (HA) e métodos gráficos, que correlacionam a aparência visual da perda total
de fluido menstrual em produtos sanitários padronizados a volumes estimados em mililitros, são bastante
utilizados [10]. Os principais exemplos de métodos gráficos são o PBAC (Pictorial Blood Assesment Chart),
o pictograma menstrual e o pictograma de polímero superabsorvente (Superabsorbent polymer-c pictogram)
[11-13]. Para avaliar isoladamente os sintomas associados à menstruação, há um questionário referido na
literatura, chamado de Questionário de Avaliação Menstrual (The Menstrual Evaluation
Questionnaire-MEQ), que inclui afirmações sobre sintomas menstruais que devem ser confirmadas ou
negadas pelas mulheres e classificadas em intensidade [14]. Entretanto, todas essas ferramentas citadas
apresentam limitações do ponto de vista prático, pois exige armazenamento dos produtos sanitários para
posterior análise laboratorial, os métodos gráficos não englobam produtos sanitários como coletores
menstruais, fraldas, absorventes de pano e calcinhas menstruais e a análise isolada dos sintomas não é capaz
de avaliar objetivamente a quantidade de sangue perdido. Além disso, tais instrumentos não avaliam
possíveis impactos sociais, podem ser afetados pela memória da paciente, têm o viés de não diferenciar
sintomas crônicos e intermitentes e não avaliam especificamente a qualidade de vida [10].

O Menstrual Bleeding Questionnaire (MBQ), publicado em janeiro de 2015 por uma pesquisadora
americana, Matteson KA e colaboradores, criado com o intuito de avaliar não apenas o aspecto quantitativo
da perda sanguínea como também a qualidade de vida das mulheres com sangramento anormal, foi
desenvolvido a partir de sessões em grupo com pacientes categorizadas como SUA e a partir de revisão da
literatura [15]. É composto por 20 questões, com avaliação de quatro domínios principais - quantidade
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(“heaviness”); dor (“pain”), irregularidade (“irregularity”) e qualidade de vida (“quality of life”), fornecendo
uma pontuação. Considera-se que quanto mais alto o escore, mais negativo é o impacto do sangramento na
qualidade da vida. Não há um escore discriminatório para o diagnóstico de SUA (ponto de corte), havendo
apenas uma média de pontuações que permite caracterizar a existência de sangramento aumentado,
associado ou não à irregularidade menstrual [11].

METODOLOGIA:

Estudo de caso-controle realizado nos Ambulatórios de Sangramento uterino anormal (SUA),
Ginecologia Cirúrgica e Planejamento Familiar do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade
de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP, com inclusão de mulheres
diagnosticadas com SUA (grupo caso) e mulheres sem critérios para SUA (controles), brasileiras natas e
fluentes na língua portuguesa do Brasil, convidadas a participar de maneira voluntária. As mulheres que
aceitaram participar assinaram o termo de consentimento esclarecido (TCLE). Esse estudo foi aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa da instituição (CAAE 24742619.4.0000.5404).

Os critérios de inclusão para mulheres com SUA (grupo caso; n=100) foram apresentar queixas
clínicas de sangramento uterino aumentado, considerando frequência, duração, regularidade, volume do
fluxo e sangramento intermenstrual, segundo critérios da FIGO de 20181,3. Para o grupo controle (n=100),
foram incluídas mulheres sem queixas de SUA, isto é, com ciclo menstrual dentro dos limites considerados
normais de acordo com os mesmos critérios da FIGO (frequência dos ciclos entre 24 e 38 dias, duração do
fluxo menor ou igual a 8 dias, volume sanguíneo adequado, de acordo com a impressão da mulher e
ausência de sangramento intermenstrual). Em ambos os grupos as mulheres deveriam ter entre 18 e 55 anos
de idade, seguindo os mesmos critérios utilizados na elaboração do MBQ, por Matteson, KA [15]. Os
critérios de exclusão para ambos os grupos foram: condições que impedissem a leitura e/ou compreensão
dos instrumentos e mulheres com diagnóstico de SUA já em tratamento, a fim de se evitar viés de
tratamento.

Todas as mulheres incluídas responderam à um questionário sociodemográfico e a perguntas
referentes ao padrão menstrual (duração do ciclo, dias de fluxo menstrual, número de absorventes utilizados,
necessidade de troca de roupa por extravasamento de sangue durante a menstruação, ocorrência de
sinusiorragia e de sangramento intermenstrual), além de histórico de anemia, necessidade de transfusão
sanguínea devido ao sangramento uterino e autopercepção do impacto na qualidade de vida devido à
menstruação. MBQ, PBAC e WHOQOL-bref foram aplicados para todas as 200 mulheres participantes. O
MBQ e o PBAC foram reaplicados em 30 mulheres, aleatoriamente selecionadas e em igual número sendo
15 em cada grupo, com intervalo de tempo entre as aplicações de cerca de 2 a 4 semanas e sem nenhuma
intervenção neste período, com o objetivo de avaliar confiabilidade teste-reteste (estabilidade temporal). O
MBQ foi novamente aplicado em 37 mulheres do grupo caso, 2 a 4 semanas após terem iníciado tratamento,
para avaliação de responsividade (comparação de escores pré e pós tratamento) [16,17]. Para validação do
questionário foi utilizada a metodologia descrita nas Diretrizes para o processo de adaptação intercultural de
medidas de autorrelato [16] e nas Diretrizes para Relatórios de Estudo de Confiabilidade e Acordo [17]. Foi
obtida permissão e consentimento para validação do MBQ por e-mail de Matteson, KA em 18 de janeiro de
2019.

A seguir, o MBQ foi traduzido do inglês para o português do Brasil, através de tradução juramentada,
por dois tradutores diferentes, nativos do Brasil com proficiência em inglês e autorização oficial para
tradução de documentos científicos de inglês para português do Brasil. Um dos tradutores conhecia os
conceitos avaliados no questionário, enquanto o segundo tradutor não tinha esse conhecimento. Em seguida,
foi realizada a síntese das duas versões traduzidas, produzindo uma tradução comum, que foi retraduzida
para o inglês (“back-translation”) por um terceiro tradutor, que desconhecia a versão original do MBQ. Após
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confirmada a concordância entre o instrumento retraduzido e sua versão original, o MBQ traduzido foi
analisado por comitê de experts (GPR, LGOB, CLBP), para adaptação de palavras com o objetivo de
facilitar a compreensão das pacientes. Foram avaliadas equivalências semânticas, de idioma, de experiências
da prática clínica e conceituais. Realizou-se então um pré-teste, face-to-face, com aplicação do MBQ em 30
mulheres, para avaliar a necessidade de novas adaptações. Após cumprir todas as etapas recomendadas, o
instrumento foi aplicado nos grupos caso e controle para validação.

Instrumentos
Menstrual Bleeding Questionnaire (MBQ).
Questionário composto de 20 perguntas, com avaliação de quatro domínios - quantidade de

sangramento (“heaviness”); dor durante o período menstrual (“pain”), irregularidade menstrual
(“irregularity”) e impactos na qualidade de vida (“quality of life”), mostrando sintomas (dor, quantidade e
irregularidade) e seu impacto na qualidade de vida. As respostas recebem escores que variam de 0 a 3, 4 ou
5 e são somados para a pontuação final [19]. O maior escore total é 75. Quanto maior o escore, maior a
possibilidade de ter SUA e mais negativo é o impacto do sangramento na qualidade de vida. Embora não
haja um escore discriminatório para SUA, o estudo original sugere que pontuações médias de até 10,8±8,8
não indicariam irregularidade menstrual e/ou sangramento aumentado, enquanto que pontuação média de
12,6±9,4 indicaria irregularidade menstrual isolada e a partir de 30,8±13,8 indicaria sangramento
aumentado, associado ou não a irregularidade menstrual [19].

Pictorial Blood Assessment Chart (PBAC)

Ferramenta com sistema visual que retrata uma série graduada de absorventes (externos e internos),
com representação em desenhos da quantidade de sangue menstrual. A mulher deve marcar o número de
absorventes utilizados no ciclo de sangramento de acordo com a quantidade de sangue retratada na figura,
sendo que quanto maior a quantidade de sangue representada no absorvente, maior a pontuação. Foi
utilizado o gráfico tradicional, descrito por Higham et al, 1990, com ponto de corte > 100 pontos [22]. O
PBAC foi utilizado para avaliar a validade de construto do MBQ no que se refere ao parâmetro quantitativo
da perda sanguínea.

WHOQOL-bref

Ferramenta desenvolvida pela Organização Mundial de Saúde para avaliar a qualidade de vida
inicialmente composta por 100 perguntas (WHOQOL-100) e reduzida na forma do WHOQOL-bref como
instrumento de 26 questões divididas em quatro domínios: físico, psicológico, relações sociais e meio
ambiente. Pode ser utilizado tanto para populações saudáveis como acometidas por agravos e doenças
crônicas. As respostas seguem uma escala de Likert (1-5), quanto maior a pontuação melhor a qualidade de
vida [23]. Foi utilizado para avaliar a validade de construto do MBQ quanto ao parâmetro impacto na
qualidade de vida decorrente do SUA.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

Foram incluídas 200 mulheres no estudo, sendo 100 mulheres com SUA (grupo caso) e 100 mulheres
sem SUA (grupo controle), com média de idade e IMC, respectivamente, de 38,45 ± 9,68 e 30,61 ± 8,49
anos (p<0,001) e 28,34 ± 6,39 e 25,08 ± 5,06 kg/m2 (p<0,001). Mulheres com SUA apresentaram
comorbidades associadas três vezes mais frequentemente que as de controle, sendo a hipertensão arterial
crônica a doença mais prevalente, seguida de hipotireoidismo e transtornos de ansiedade (p<0,001).

Mulheres do grupo caso apresentaram, comparativamente às do grupo controle, ciclos menstruais
mais curtos, com intervalo entre as menstruações respectivamente de 22,82±6,56 e 27,81±2,79 dias;
p<0,001, fluxo sanguíneo por mais dias (9,70± 6,98; 4,73±0,89 dias; p<0,001) e utilizavam cerca de 4 vezes
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mais absorventes por ciclo (40,02±44,01 e 10,09±4,39 absorventes; p<0,001). Além disso, mulheres com
sangramento uterino aumentado referiram com maior frequência associação de mais de um tipo de produto
sanitário para conter o sangramento (87 e 1%; p<0,001),maior frequência de necessidade de troca de roupa
íntima (95% e 9%; p<0,001), troca de roupa comum (92% e 4%) e troca de roupa de cama (80% e 3%;
p<0,001), devido a extravasamento de sangue, sendo isto considerado como evento frequente para 65%,
47% e 33% das mulheres do grupo caso, respectivamente. Apenas 1% das mulheres do grupo controle, em
contrapartida, consideraram a necessidade de troca de roupa íntima e de roupa comum, e 3% consideraram a
troca de roupa de cama frequente (p<0,001). A prevalência de sangramento fora do período menstrual e de
sinusiorragia também foi maior entre as mulheres do grupo caso (p<0,001).Embora 95% das mulheres com
SUA já tivessem procurado atendimento médico para controle do sangramento, e o diagnóstico de anemia
tenha sido referido em cerca de metade das mulheres com SUA (51%), contrastando com apenas 6% das
mulheres do grupo controle (p<0,001), apenas duas mulheres utilizaram ferro endovenoso e duas mulheres,
ambas do grupo SUA, receberam transfusão sanguínea, sendo todas as demais tratadas, quando necessário,
com prescrição de ferro por via oral. A quase totalidade das mulheres do grupo caso referiram piora da
qualidade de vida durante o período menstrual, número significativamente maior em relação aos controles
(97 e 27%; p<0,001).

Considerando os questionários utilizados, as maiores pontuações do MBQ foram obtidas no grupo
caso comparativamente ao grupo controle (40,17±7,33 e 7,22±5,78; p<0,001), assim como a pontuação do
PBAC (654,14±750,04 e31,59±64,52; p<0,001). Para o WHOQOL-bref, a pontuação total e as obtidas nos
domínios psicológico (54,92±13,86 e 63,79±11,81), social (56,08±20,41 e 69,50±19,22), ambiental
(61,25±14,86 e 69,38±16,03) e autoavaliação da qualidade de vida (55,88± 13,93 e 68,00±16,41,
respectivamente) foram menores e, portanto, piores no grupo caso do que no grupo controle (p<0,001).
Porém, o WHOQOL-bref não se mostrou adequado para detectar diferenças no domínio físico entre os
grupos com e sem SUA.

Este estudo teve como objetivo traduzir e validar o MBQ para o português brasileiro. Os
resultados mostraram que o MBQ possui alta consistência interna, estabilidade temporal, validade de
construto e responsividade. Além disso, foi demonstrado que houve correlação positiva significativa entre o
escore total do MBQ, PBAC, escore total do WHOQOL-bref e parâmetros clínicos do ciclo menstrual.

Em relação às variáveis utilizadas para validação do questionário, o MBQ foi validado em relação
ao instrumento mais utilizado na prática clínica brasileira, o PBAC, com alta validação convergente. No
Brasil, o PBAC é largamente utilizado para avaliar quantitativamente a perda sanguínea, devido à sua
praticidade e fácil compreensão, com estudos demonstrando que escores entre 50 e 185 pontos associam-se a
sangramento aumentado [17], sendo que o valor de corte mais utilizado na maioria dos países é de 100
pontos [11]. A correlação entre os escores do MBQ com os obtidos no PBAC para amostra total, casos e
controles, mostra que o MBQ é um instrumento robusto que evidenciou diferenças quantitativas
relacionadas ao sangramento uterino. Além disso, foi obtido um ponto de corte do MBQ em que escores ≥24
pontos são indicativos para diferenciar mulheres com e sem SUA. O estudo original do MBQ propõe
pontuações que discriminam sangramento aumentado, associado ou não à irregularidade menstrual. Assim,
pontuações do MBQ de 12.6 ± 9.4 foram associadas a irregularidade menstrual isolada e escores de 30.8 ±
13.8 foram relacionados a sangramento uterino aumentado, associado ou não à irregularidade menstrual. O
ponto de corte por nós sugerido de 24 pontos é compatível com os escores utilizados na validação original
[15]. Futuros estudos com maior número de mulheres poderão reforçar a sensibilidade e especificidade deste
valor. Uma outra variável e aplicabilidade analisada foi a responsividade. Os resultados da análise de
responsividade, com redução e, portanto, melhora das pontuações após a utilização de tratamento, mostrou
que o MBQ é um instrumento útil também para avaliar resposta terapêutica e seguimento.
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Porém, dados da literatura indicam que a avaliação clínica voltada apenas para aspectos quantitativos
pode ser insuficiente, uma vez que os impactos do sangramento vão além do volume de sangue perdido, com
repercussão negativa em outros aspectos da vida da mulher, com reflexo final sobre qualidade de vida [18].
Recomendações sobre aspectos diagnósticos do SUA indicam que se considere o sangramento excessivo
quando a mulher referir a presença de perda sanguínea que interfere com aspectos físicos, sociais,
emocionais e/ou sua qualidade de vida, ressaltando a importância de aspectos qualitativos do sangramento
[17,18].

CONCLUSÕES:

O MBQ é uma ferramenta válida, confiável e estável que pode ser utilizada para avaliar, diagnosticar
e acompanhar o tratamento do sangramento uterino anormal em mulheres brasileiras.
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