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Postoperative quality of life for aesthetic rhinoplasty

Introdução: Na rinoplastia, assim como em diversos procedimentos 
estéticos, a avaliação do sucesso cirúrgico depende da satisfação 
do cirurgião e, principalmente, da satisfação do paciente. Apesar 
disso, há escassos estudos sobre o ponto de vista do paciente no 
período pós-cirúrgico. O objetivo do presente estudo é avaliar o 
grau de satisfação correlacionando-o com a qualidade de vida 
no período pós-operatório tardio dos pacientes submetidos 
à rinoplastia nos Serviços Integrados de Cirurgia Plástica do 
Hospital Ipiranga. Métodos: Foram selecionados aleatoriamente 
(n = 60) pacientes submetidos à rinoplastia estética entre 2013 
e 2014 para a aplicação de dois questionários validados. Todos 
os procedimentos foram realizados conforme a indicação, com 
a mesma rotina cirúrgica. Resultados: As questões 2, 5b, 7, 9a, 
9d e 11d do questionário SF-36 se mostraram significantes para 
pelo menos uma questão do questionário ROE (valor p < 0,05). 
Conclusão: A qualidade de vida se relaciona com o grau de satisfação 
no pós-operatório de rinoplastia estética em seis questões.
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Introduction: As in many cosmetic procedures, assessment of 
surgical success in rhinoplasty depends on surgeon satisfaction 
and, mainly, on patient satisfaction. Nevertheless, there are 
few studies on the patient’s postsurgical point of view. The 
aim of this study is to evaluate the degree of satisfaction 
correlated with quality of life in the late post-operative period 
of patients undergoing rhinoplasty in the Integrated Plastic 
Surgery Services of the Ipiranga Hospital. Methods: Patients 
undergoing aesthetic rhinoplasty between 2013 and 2014 
(n = 60) were selected for the application of two validated 
questionnaires. All procedures were performed as indicated 
with the same surgical routine. Results: Questions 2, 5b, 7, 
9a, 9d and 11d of the SF -36 questionnaire showed significant 
to at least one question of the ROE questionnaire (p < 0.05). 
Conclusion: Quality of life is related to the degree of satisfaction 
in the postoperative of cosmetic rhinoplasty in six issues.
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à entrevista e também foram excluídos aqueles que, além 
da rinoplastia, foram submetidos a outros procedimentos 
associados ao mesmo órgão em estudo (septoplastia, 
cirurgia endoscópica, turbinectomias, etc), sendo esses 
30 pacientes na totalidade.

A cada um dos pacientes que compareceu 
(n = 30), foi apresentado o motivo da pesquisa, seus 
riscos e benefícios, e o Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido para assinar. Do total de 30 pacientes 
incluídos, todos receberam os questionários SF-36 
(Anexo 1) e ROE (Anexo 2), sendo este último traduzido 
do inglês para o português pelos autores e adaptado 
segundo os critérios propostos por Guillemin et al.5, 
para preenchimento, sendo os mesmos devolvidos aos 
pesquisadores.

Os dados foram todos processados em Excel 
Microsoft® e calculadas as médias e os desvios padrões 
após a aprovação pelo Comitê de ética em Pesquisas do 
Hospital Ipiranga (número do parecer: 1.344.954).

A fim de quantificar os índices de satisfação e 
qualidade de vida no pós-operatório, os pacientes foram 
submetidos a dois importantes questionários validados. 
São eles: o ROE e o SF-36. As técnicas estatísticas utilizadas 
para analisar os dados do trabalho foram: Análise do perfil 
(Profile Analysis) e CONCEITO Análise de variância 
(ANOVA). Análise do perfil: é utilizada para comparar 
resultados de questionários mais especificamente com 
perfis dos resultados dos questionários.

Por que isso é relevante? Os questionários são 
normalmente administrados em Medicina, Psicologia e 
estudos de educação para classificar os participantes de 
um estudo. Um perfil mostra diferenças de pontuação do 
questionário. Normalmente, os resultados dos testes são 
usados para prever perfis comportamentais.

CONCEITO ANOVA é uma técnica estatística 
para comparação de dois ou mais tratamentos (ou 
quebras). O objetivo principal desta técnica é verificar 
se existe uma diferença significativa entre as médias e se 
os fatores analisados exercem influência na variável de 
interesse do pesquisador (variável resposta). A notação 
utilizada nas tabelas e quadros deste trabalho assume o 
caractere (*) para explicar quando o valor é significativo 
em 5%. A análise de variância da regressão linear testa a 
possibilidade de uma determinada hipótese ser rejeitada.

Considera-se que o vetor estimador dos parâmetros 
deve seguir o teste F (F de Fisher-Snedecor), conhecido 
como distribuição de Fisher, o qual é frequentemente 
utilizado na inferência estatística para análise da 
variância. O teste F é significativo quando o F é maior que 
o tabelado, quando se rejeita a hipótese nula.

O valor de p é calculado para a hipótese nula das 
populações analisadas que obtiveram médias iguais, 
ou seja, é a menor escolha realizada para o nível de 
significância, de forma a rejeitar a hipótese nula. A 

INTRODUÇÃO

A rinoplastia estética tem-se tornado uma cirurgia 
muito frequente na prática dos cirurgiões plásticos. Ainda 
no pré-operatório é discutido com o paciente quanto 
às suas expectativas, vontades e objetivos cirúrgicos. A 
maioria dos artigos que aborda o tema de cirurgia estética 
apresenta discussões a respeito de técnicas cirúrgicas, 
vias de acesso, complicações, sequelas, e taxas de revisão.

A avaliação do resultado final da intervenção é um 
tema pouco estudado pela visão do paciente e esta análise 
é muito importante, uma vez que a satisfação do paciente 
é o fator predominante para o sucesso cirúrgico1,2. Ainda 
são encontradas dificuldades em definir o conceito de 
qualidade de vida, não chegando a um consenso em 
relação ao tema.

Podemos relacionar a qualidade de vida, por 
exemplo, com a ideia de saúde, realização profissional, 
felicidade, autoestima e autoaceitação. Em busca de 
uma melhoria da definição, atualmente, a Medicina 
não engloba mais somente a doença como controle de 
sintomas ou diminuição da mortalidade, mas também a 
Psicologia e Estética, visando, muitas vezes, a aceitação 
da própria imagem.

Alsarraf3 desenvolveu diversos questionários de 
modo a avaliar os resultados dos procedimentos estéticos 
faciais do ponto de vista do doente. Em 2000, criou o 
Rhinoplasty Outcome Evaluation (ROE), um questionário 
de fácil aplicação, composto por seis perguntas, que 
abrange os principais aspectos que influenciam a 
satisfação do doente submetido à rinoplastia, englobando 
as vertentes funcional e estética do nariz4.

OBJETIVO

Verificar a qualidade de vida dos pacientes 
submetidos à rinoplastia estética há pelo menos um ano, 
utilizando o questionário Short Form-36 (SF-36). Avaliar o 
grau de satisfação dos pacientes após a cirurgia, utilizando 
o questionário ROE. Analisar se existe relação entre os 
questionários ROE e SF-36.

MÉTODOS

Estudo quantitativo, no qual foram selecionados 
aleatoriamente 60 pacientes submetidos à rinoplastia 
estética no Serviço de Cirurgia Plástica do Hospital 
Ipiranga, em São Paulo, SP, no período entre junho de 2013 
e dezembro de 2014. Estes foram convidados por contato 
telefônico a comparecerem em um determinado dia e 
horário no ambulatório deste serviço para responderem 
aos questionários SF-36 e ROE.

Foram excluídos os pacientes com os quais não foi 
possível contato telefônico, não concordaram com o Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido, não compareceram 
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Correlacionando os resultados entre os 
questionários ROE E SF 36, foram obtidos resultados 
significativos nas seguintes questões:

A questão 2 do questionário SF 36 (Comparada 
há um ano atrás, como você consideraria sua saúde em 
geral, agora?) se mostrou significante para a questão 4 
do questionário ROE (Você acha que a atual aparência 
do seu nariz atrapalha as suas atividades sociais ou 
profissionais?) (p = 0,026) (Tabela 2).

comparação entre os grupos independentes de variáveis 
é medida a partir dos testes ANOVA para avaliar as 
diferenças entre duas ou mais variáveis.

O objetivo principal desta técnica estatística é 
verificar se existe uma diferença significativa entre as 
médias e se os fatores analisados exercem influência na 
variável de interesse do pesquisador (variável resposta).

Foi utilizado software Minitab 17, onde: hipótese 
nula: as médias das classes são iguais; hipótese alternativa: 
pelo menos uma das médias é diferente; variâncias iguais 
(para os grupos) são assumidas para análise. Como a 
amostra possui 30 participantes, a normalidade dos dados 
está garantida pelo Teorema do Limite Central.

RESULTADOS

Neste estudo, 30 (50%) pacientes foram submetidos 
à rinoplastia estética no Serviço de Cirurgia Plástica 
do Hospital Ipiranga com pelo menos um ano de pós-
operatório. A amostra foi composta predominantemente 
de mulheres 27 (90%), enquanto que somente três (10%) 
eram do sexo masculino.

Na análise em relação ao questionário ROE, a 
questão com maior satisfação (média = 4,7) foi a questão 
Q4 (“Você acha que a atual aparência do seu nariz 
atrapalha suas atividades sociais ou profissionais?”) , a 
questão com menor satisfação foi a questão Q5 (“Você 
acha que a aparência do seu nariz é a melhor do que 
poderia ser?”) (Tabela 1).

Tabela 1. Média por questão.

Questão Média

Q1 4,3

Q2 4,4

Q3 4,5

Q4 4,7

Q5 3,6

Q6 3,7

Geral 4,2

Em relação ao questionário SF-36, na questão 2, 
os pacientes classificaram sua saúde geral agora pouco 
melhor que há um ano atrás (média = 2,2). Na questão 
5b, não realizaram menos tarefas do que gostariam 
em relação a trabalho ou outra atividade diária devido 
a problemas emocionais (média = 1,8). Na questão 7, 
relataram dor leve durante o último mês (média = 2,6). Na 
questão 9a, responderam que durante último mês têm se 
sentido em boa parte do tempo cheios de vigor, de vontade 
e de força (média = 2,4). Na questão 9d, relatam que 
durante último mês têm se sentido calmos e tranquilos 
em boa parte do tempo (média = 2,8). Na questão 11d, 
consideram sua saúde excelente (média = 1,8).

A questão 5b do questionário SF 36 (Durante as 
últimas 4 semanas, você realizou menos tarefas do que 
você gostaria como consequência de algum problema 
emocional?) se mostrou significante para a questão 5 
do questionário ROE (Você acha que a aparência do seu 
nariz é a melhor que poderia ser?) (p = 0,011) (Tabela 3).

A questão 7 do questionário SF 36 (Quanta dor no 
corpo você teve durante as últimas 4 semanas?) se mostrou 
significante para a questão 1 do questionário ROE (Você 
gosta da aparência do seu nariz?) (p = 0,007) (Tabela 4).

Tabela 2. ANOVA das questões do ROE por Q2 SF-36.

ROE SF-36 GL SQ QM F Valor p

q1 2 3 1,0 0,3 0,2 0,898

q2 2 3 3,7 1,2 1,16 0,345

q3 2 3 2,1 0,7 0,71 0,558

q4 2 3 9,7 3,2 3,64 0,026*

q5 2 3 7,5 2,5 1,17 0,342

q6 2 3 0,6 0,2 0,08 0,968
ANOVA: Análise de Variância; ROE: Rinoplasty Outcome Evaluation; SF-36: 
Shot Form 36; GL: Graus de Liberdade; SQ: Soma de Quadrados; QM: Qua-
drados Médios; Teste F.

Tabela 3. ANOVA das questões do ROE por Q5b SF-36. 

ROE SF-36 GL SQ QM F Valor p

q1 5b 1 0,6727 0,6727 0,43 0,517

q2 5b 1 0,0598 0,06 0,05 0,818

q3 5b 1 3,392 3,39 3,95 0,057

q4 5b 1 0,0207 0,02 0,02 0,895

q5 5b 1 13,25 13,25 7,46 0,011*

q6 5b 1 3,183 3,18 1,52 0,228
ANOVA: Análise de Variância; ROE: Rinoplasty Outcome Evaluation; SF-36: 
Shot Form 36; GL: Graus de Liberdade; SQ: Soma de Quadrados; QM: Qua-
drados Médios; Teste F.

Tabela 4. ANOVA das questões do ROE por Q7 SF-36.

ROE SF-36 GL SQ QM F Valor p

q1 7 5 20,8 4,16 4,25 0,007*

q2 7 5,00 7,425 1,49 1,510 0,223

q3 7 5,00 15,09 3,02 5,850 0,001*

q4 7 5,00 14,5 2,90 3,830 0,011*

q5 7 5 21,22 4,24 2,440 0,064

q6 7 5,00 28,2 5,64 4,020 0,009*
ANOVA: Análise de Variância; ROE: Rinoplasty Outcome Evaluation; SF-36: 
Shot Form 36; GL: Graus de Liberdade; SQ: Soma de Quadrados; QM: Qua-
drados Médios; Teste F.
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A questão 9a do questionário SF 36 (Quanto tempo 
você tem se sentindo cheio de vigor, de vontade e de força 
durante as últimas 4 semanas?) se mostrou significante 
para a questão 1 do questionário ROE (Você gosta da 
aparência do seu nariz?) (p = 0,001) (Tabela 5).

aparência e funcionalidade do nariz no pós-operatório da 
rinoplastia estética, porém acreditam que podem melhorar 
ainda mais e parte da amostra estaria disposta a submeter-se 
a uma nova cirurgia para alcançar maior grau de satisfação.

No questionário SF-36, as médias de todas as 
respostas demonstram que a maior parte dos pacientes 
consideram ter alta qualidade de vida.

Correlacionando os dois questionários, os pacientes 
que classificaram sua saúde em geral como melhor 
quando comparada há um ano, mostraram que raramente 
ou nunca a aparência atual do seu nariz atrapalha suas 
atividades sociais ou profissionais. Os pacientes que não 
deixam de realizar as tarefas do dia-a-dia por problemas 
emocionais consideram que a aparência do seu nariz é a 
melhor que poderia ser.

Os pacientes que sentem nenhuma dor, dor muito 
leve ou leve no período do último mês, assim como os 
pacientes que nas últimas 4 semanas, têm sentindo-se 
cheios de vigor, de vontade e de força na maior parte 
do tempo e mostraram, consequentemente, melhor 
qualidade de vida, estando mais satisfeitos com a 
aparência atual do seu nariz.

Pacientes que relataram sentir-se calmos ou 
tranquilos em boa parte do tempo nas últimas 4 semanas 
consideram que a atual aparência do seu nariz raramente 
atrapalha suas atividades sociais ou profissionais.

E, por último, pacientes que consideram sua saúde 
excelente, na maioria das vezes, acreditam que seus amigos 
e pessoas queridas gostam da aparência do seu nariz.

Os pacientes submetidos aos questionários SF-
36 E ROE apresentam alto grau de satisfação no pós-
operatório e acreditam ter boa qualidade de vida. Após 
análise de dados, concluímos que a qualidade de vida se 
relaciona com o grau de satisfação no pós-operatório de 
rinoplastia estética em alguns dos quesitos observados 
nos questionários.

COLABORAÇÕES

A questão 9d do questionário SF 36 (Quanto tempo 
você tem se sentido calmo ou tranquilo durante as últimas 
4 semanas?) se mostrou significante para a questão 4 do 
questionário ROE (Você acha que a atual aparência do seu 
nariz atrapalha suas atividades sociais ou profissionais?) 
(p = 0,021) (Tabela 6).

Tabela 6. ANOVA das questões do ROE por Q9d SF-36.

ROE SF-36 GL SQ QM F Valor p

q1 9d 5 6,319 1,264 0,8 0,562

q2 9d 5 3,90 0,781 0,69 0,634

q3 9d 5 4,45 0,890 0,93 0,481

q4 9d 5 13,33 2,667 3,31 0,021*

q5 9d 5,00 10,27 2,055 0,94 0,476

q6 9d 5 17,23 3,445 1,85 0,141

A questão 11d do questionário SF 36 (Minha saúde 
é excelente) se mostrou significante para a questão 3 do 
questionário ROE (Você acha que seus amigos e pessoas 
queridas gostam do seu nariz?) (p = 0,027) (Tabela 7).

DISCUSSÃO

Observamos que os pacientes submetidos ao 
questionário ROE estão, em sua maioria, satisfeitos com a 

MT Análise e/ou interpretação dos dados; 
aprovação final do manuscrito; concepção e 
desenho do estudo; realização das operações 
e/ou experimentos; redação do manuscrito ou 
revisão crítica de seu conteúdo.

IG Análise e/ou interpretação dos dados; 
aprovação final do manuscrito; concepção e 
desenho do estudo; realização das operações 
e/ou experimentos; redação do manuscrito ou 
revisão crítica de seu conteúdo.

KBM Análise e/ou interpretação dos dados; análise 
estatística; concepção e desenho do estudo; 
realização das operações e/ou experimentos; 
redação do manuscrito ou revisão crítica de 
seu conteúdo.

Tabela 5. ANOVA das questões do ROE por Q9a SF-36.

ROE SF-36 GL SQ QM F Valor p

q1 9ª 5 25,37 5,0736 6,43 0,001*

q2 9ª 5,00 7,108 1,42 1,430 0,249

q3 9ª 5,00 13,4 2,68 4,570 0,005*

q4 9ª 5,00 7,939 1,59 1,540 0,215

q5 9ª 5 17,87 3,57 1,900 0,132

q6 9ª 5,00 29,26 5,85 4,310 0,006*
ANOVA: Análise de Variância; ROE: Rinoplasty Outcome Evaluation; SF-36: 
Shot Form 36; GL: Graus de Liberdade; SQ: Soma de Quadrados; QM: Qua-
drados Médios; Teste F.

ANOVA: Análise de Variância; ROE: Rinoplasty Outcome Evaluation; SF-36: 
Shot Form 36; GL: Graus de Liberdade; SQ: Soma de Quadrados; QM: Qua-
drados Médios; Teste F.

Tabela 7. As questões do ROE por Q11d SF-36.

ROE SF-36 GL SQ QM F Valor p

q1 11d 3 3,398 1,133 0,72 0,549

q2 11d 3 1,95 0,652 0,58 0,631

q3 11d 3 8,06 2,687 3,6 0,027*

q4 11d 3 4,24 1,412 1,29 0,298

q5 11d 3 14,30 4,767 2,55 0,078

q6 11d 3 12,52 4,174 2,2 0,112
ANOVA: Análise de Variância; ROE: Rinoplasty Outcome Evaluation; SF-36: 
Shot Form 36; GL: Graus de Liberdade; SQ: Soma de Quadrados; QM: Qua-
drados Médios; Teste F.
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Anexo 1. Questionário SF-36.

VERSÃO BRASILEIRA DO QUESTIONÁRIO DE QUALIDADE DE VIDA SF-36

1. Em geral você diria que sua saúde é:

Excelente Muito Boa Boa Ruim Muito Ruim

1 2 3 4 5

2. Comparada há um ano atrás, como você se classificaria sua idade em geral, agora?

Muito Melhor Um Pouco Melhor Quase a Mesma Um Pouco Pior Muito Pior

1 2 3 4 5

3. Os seguintes itens são sobre atividades que você poderia fazer atualmente durante um dia comum. Devido à sua saúde, 
você teria dificuldade para fazer estas atividades? Neste caso, quando?

Atividades Sim, dificulta muito
Sim, dificulta um 

pouco
Não, não dificulta de 

modo algum

a) Atividades Rigorosas, que exigem muito esforço, tais 
como correr, levantar objetos pesados, participar em 
esportes árduos.

1 2 3

b) Atividades moderadas, tais como mover uma mesa, 
passar aspirador de pó, jogar bola, varrer a casa.

1 2 3

c) Levantar ou carregar mantimentos 1 2 3

d) Subir vários  lances de escada 1 2 3

e) Subir um lance de escada 1 2 3

f) Curvar-se, ajoelhar-se ou dobrar-se 1 2 3

g) Andar mais de 1 quilômetro 1 2 3

h) Andar vários quarteirões 1 2 3

i) Andar um quarteirão 1 2 3

j) Tomar banho ou vestir-se 1 2 3

4. Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com seu trabalho ou com alguma atividade regular, 
como conseqüência de sua saúde física?

Sim Não

a) Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava ao 
seu trabalho ou a outras atividades?

1 2

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2

c) Esteve limitado no seu tipo de trabalho ou a outras 
atividades.

1 2

d) Teve dificuldade de fazer seu trabalho ou outras 
atividades (p. ex. necessitou de um esforço extra).  

1 2

5. Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com seu trabalho ou outra atividade regular 
diária, como conseqüência de algum problema emocional (como se sentir deprimido ou ansioso)? 

Sim Não

a) Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava ao 
seu trabalho ou a outras atividades?

1 2

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2

c) Não realizou ou fez qualquer das atividades com 
tanto cuidado como geralmente faz.

1 2

continua...
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6. Durante as últimas 4 semanas, de que maneira sua saúde física ou problemas emocionais interferiram nas suas atividades 
sociais normais, em relação à família, amigos ou em grupo?

De forma nenhuma Ligeiramente Moderadamente Bastante Extremamente
1 2 3 4 5

7. Quanta dor no corpo você teve durante as últimas 4 semanas?
Nenhuma Muito leve Leve Moderada Grave Muito grave

1 2 3 4 5 6

8. Durante as últimas 4 semanas, quanto a dor interferiu com seu trabalho normal (incluindo o trabalho dentro de casa)?
De maneira alguma Um pouco Moderadamente Bastante Extremamente Muito grave

1 2 3 4 5 6

9. Estas questões são sobre como você se sente e como tudo tem acontecido com você durante as últimas 4 semanas. Para cada 
questão, por favor dê uma resposta que mais se aproxime de maneira como você se sente, em relação às últimas 4 semanas. 

Todo Tempo
A maior 
parte do 
tempo

Uma boa 
parte do 
tempo

Alguma 
parte do 
tempo

Uma
pequena parte 

do tempo
Nunca

a) Quanto tempo você tem se sentindo 
cheio de vigor, de vontade, de força? 

1 2 3 4 5 6

b) Quanto tempo você tem se sentido uma 
pessoa muito nervosa?

1 2 3 4 5 6

c) Quanto tempo você tem se sentido tão 
deprimido que nada pode anima-lo?

1 2 3 4 5 6

d) Quanto tempo você tem se sentido 
calmo ou tranqüilo?

1 2 3 4 5 6

e) Quanto tempo você tem se sentido com 
muita energia?

1 2 3 4 5 6

f) Quanto tempo você tem se sentido de-
sanimado ou abatido?

1 2 3 4 5 6

g) Quanto tempo você tem se sentido 
esgotado?

1 2 3 4 5 6

h) Quanto tempo você tem se sentido uma 
pessoa feliz?

1 2 3 4 5 6

i) Quanto tempo você tem se sentido 
cansado? 

1 2 3 4 5 6

10. Durante as últimas 4 semanas, quanto de seu tempo a sua saúde física ou problemas emocionais interferiram com as suas 
atividades sociais (como visitar amigos, parentes, etc)? 

Todo Tempo A maior parte do tempo Alguma parte do tempo Uma pequena parte do tempo Nenhuma parte do tempo
1 2 3 4 5

11. O quanto verdadeiro ou falso é cada uma das afirmações para você? 

Definitivamente 
verdadeiro

A maioria das 
vezes verdadeiro

Não sei
A maioria 
das vezes 

falso

Definitivamente 
falso

a) Eu costumo obedecer  um pouco mais 
facilmente que as outras pessoas

1 2 3 4 5

b) Eu sou tão saudável quanto qualquer pessoa 
que eu conheço

1 2 3 4 5

c) Eu acho que a minha saúde vai piorar 1 2 3 4 5

d) Minha saúde é excelente 1 2 3 4 5

... continuação.

Anexo 1. Questionário SF-36.
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Anexo 2. Questionário ROE.

QUESTIONÁRIO “Rhinoplasty Outcome Evaluation” (ROE) EM PORTUGUÊS

QUESTÃO 1: Você gosta da aparência do seu nariz?
(0) Absolutamente não
(1) Um pouco
(2) Mais ou menos
(3) Muito
(4) Absolutamente sim

QUESTÃO 2: Você respira bem pelo nariz?
(0) Absolutamente não
(1) Um pouco
(2) Mais ou menos
(3) Muito
(4) Absolutamente sim

QUESTÃO 3: Você acha que seus amigos e pessoas queridas gostam do seu nariz?
(0) Absolutamente não
(1) Um pouco
(2) Mais ou menos
(3) Muito
(4) Absolutamente sim

QUESTÃO 4: Você acha que a atual aparência do seu nariz atrapalha suas atividades sociais ou profissionais?
(0) Sempre
(1) Frequentemente
(2) Algumas vezes
(3) Raramente
(4) Nunca

QUESTÃO 5: Você acha que a aparência do seu nariz é a melhor do que poderia ser?
(0) Absolutamente não
(1) Um pouco
(2) Mais ou menos
(3) Muito
(4) Absolutamente sim

QUESTÃO 6: Você faria uma cirurgia para alterar a aparência dos eu nariz ou para melhorar a respiração?
(0) Com certeza sim
(1) Bem provavelmente sim
(2) Possivelmente sim
(3) Provavelmente não
(4) Com certeza não


