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Introdução: O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE1 identificou no censo de 

2010 que 7% da população brasileira possui deficiência física e, dentre essa porcentagem, 5,3% 

refere a falta de um membro ou parte dele. A literatura apresenta diversos instrumentos para 

avaliação do nível de atividade física, no entanto, muitos destes não são apropriados para avaliar 

pessoas com deficiência física. Sendo assim, para que a realidade referente ao nível de AF nessa 

população seja adequadamente investigada, bem como para que a efetividade de intervenções 

para aumentar a participação em AF, torna-se importante a utilização de instrumentos válidos e 

confiáveis2. Objetivo: Realizar a tradução, adaptação transcultural e validação da escala The 

Physical Activity Scale for Individuals with Physical Disabilities (PASIPD) para o português do 

Brasil, em uma amostra de pessoas com deficiência física. Metodologia: A realização desta 

pesquisa seguiu as seguintes etapas: 1) Tradução do questionário para língua portuguesa: foram 

selecionadas três pessoas de nacionalidade brasileira e fluentes na língua inglesa, sendo que dois 

eram especialistas na área da saúde e o terceiro leigo nesta área, obtendo-se três questionários 

traduzidos para o português; 2) Obtenção da primeira versão consensual em português: obtida 

através do consenso das três versões em português, entre os tradutores e pesquisadores; 3) 

retrotradução (Back-translation): tradução do questionário para a língua inglesa, por dois 

tradutores com nacionalidade de países de língua inglesa, sendo que os mesmos não foram 

informados sobre a escala e seus objetivos, e não apresentavam formação da área da saúde, 

obtendo-se, assim, duas versões em inglês do questionário e, após reunião entre os tradutores e 

pesquisadores, chegou-se a uma versão final em inglês que foi comparada com a versão original 

para, então, resultar em uma nova versão consensual em português; 4) Avaliação do item por um 

comitê de juízes: a última versão em português foi enviada para avaliação a um comitê formado 

por três juízes com conhecimento do tema em questão (deficiência física e atividade física), 

domínio da língua portuguesa e inglesa e conhecimento da metodologia de adaptação cultural. 

Estes foram informados de que o seu objetivo seria avaliar as equivalências semântica, 

idiomática, cultural e conceitual da versão consensual traduzida. Após discussões entre os 

pesquisadores e sugestões para mudanças, concluiu-se a terceira versão consensual em português, 

sendo que nesta fase também foi verificada a validade de face e de conteúdo do questionário. 5) 

Avaliação semântica do instrumento: A escala foi aplicada em sujeitos com diferentes tipos de 
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deficiência física e com idade, sexo e escolaridade diferentes, os quais foram questionados 

individualmente quanto ao grau de compreensão de cada item da escala, respondendo: “Você 

entendeu o que está sendo perguntado?”. Para as respostas foi utilizada a Escala Likert variando 

dee de 0 – não entendi à 5 – entendi perfeitamente e não tenho dúvidas. 6) Pré-teste da versão em 

português: o questionário foi aplicado a uma amostra de 43 sujeitos amputados para que estes 

avaliassem a compreensibilidade e relevância cultural da escala. Os dados foram coletados no 

Centro Catarinense de Reabilitação, na Ullis Técnica Ortopédica, localizados em Florianópolis 

(SC) e na Associação Cristã de Deficientes Físicos de Passo Fundo, localizada em Passo Fundo 

(RS). Os dados foram digitados no programa Microsoft Excel e importados para o aplicativo 

SPSS (Statistical Package for the Social Science) para Windows versão 20.0, sendo analisados 

por meio da estatística descritiva (média e desvio padrão). Resultados: O processo selecionado 

para tradução e adaptação transcultural do questionário para a língua portuguesa possibilitou uma 

adequada tradução e adaptação do instrumento à realidade brasileira. Participaram 11 sujeitos 

com diferentes tipos de deficiência física (5 com amputação de membro inferior uni ou bilateral, 

1 paraplégico decorrente de lesão medular, 2 com diferença de comprimento de membros 

inferiores sendo um por sequela de poliomielite e outro por sequela de paralisia cerebral, 3 com 

hemiparesia decorrente de Acidente Vascular Encefálico, sendo que um destes também possuía 

deformidades nos pés).  Na fase de avaliação da equivalência semântica do instrumento, todas as 

questões apresentaram um grau de compreensão ≥4,8 de acordo com a escala do tipo Likert, 

demonstrando um bom grau de compreensão. O tempo médio aproximado dispendido para 

responder o questionário foi de 14,7±5,4 minutos. Na fase de pré teste, a média do escore total 

obtido pelos sujeitos no questionário foi de 16,1±16,1 Mets/h/dia. A média do escore obtido para 

as atividades de lazer foi de 8,8±12 Mets/h/dia, para as atividades domésticas foi de 4,9±5,4 

Mets/h/dia e para as atividades ocupacionais de 2,2±5,1 Mets/h/dia. Nesta fase, foi observada a 

necessidade de incluir algumas instruções no início do questionário para facilitar o entendimento 

dos sujeitos quanto a intensidade das atividades e também a necessidade de mudança em mais 

algumas questões. Após estas alterações, finalizou-se então a versão final do instrumento. 

Conclusão: Através deste estudo foi possível realizar a tradução e adaptação transcultural da 

escala PASIPD para o português do Brasil, além de avaliar sua equivalência semântica, e sua 

validade de face e conteúdo. Por meio do pré teste da versão em português, constatou-se que a 

escala pode ser utilizada para avaliar o nível de atividade física de sujeitos com deficiência física. 

Novos estudos serão conduzidos a fim de avaliar sua confiabilidade intra e inter avaliador, sua 

validade de critério bem como a consistência interna dos itens da escala. 
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