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Palavras-chave: Tendinopatia de calcâneo. Questionário. VISA A.   

 

Introdução: A tendinopatia de calcâneo é uma das lesões mais frequentes devido ao uso 

excessivo do tornozelo e dos pés, sendo uma síndrome clínica caracterizada por dor, inchaço e 

função prejudicada. Apresenta sintomas como rigidez, principalmente pela manhã e a dor 

costuma aumentar com a atividade. Dessa forma, ter instrumentos confiáveis e aplicáveis para 

diagnóstico e acompanhamento do quadro clínico de tendinopatia do calcâneo é de extrema 

importância. O objetivo desse projeto é traduzir e adaptar culturalmente o “The Victorian 

Institute of Sports Assessment Ankle” (VISA-A) para a população brasileira e a avaliar a 

confiabilidade e validade deste em indivíduos com tendinopatia de calcâneo. Método: O 

processo de tradução passa por cinco etapas: 1) tradução; 2) síntese; 3) retradução; 4) analise do 

comitê de experts e 5) pré-teste, já realizadas. Essa primeira fase contou com a avaliação da 

compreensão de 50 indivíduos. Após essa fase, as propriedades de medidas do VISA-A-P final 

serão alteradas e testadas em 100 indivíduos divididos em 4 diferentes grupos, e, aplicado de 

forma concomitantemente aos questionários “Foot and Ankle Ability Measure” (FAAM) e 

“American Orthopaedic Foot and Ankle Society” (AOFAS) para validação do concorrente. Será 

realizada estatística utilizando análise descritiva dos dados como média, desvio padrão e intervalo 

de confiança de 95%. A validade concorrente será calculada pelo coeficiente de correlação de 

Spearman. O teste de confiabilidade será feito por rho de Spearman, Coeficiente de Correlação 

Interclasse (ICC) e teste de Wilcoxon pareado para dados não paramétrico. A consistência interna 

para a pontuação total será calculada usando o alfa de Cronbach e o nível de significância será 

fixado em p <0,05. Para a versão pré-final do questionário VISA-A-P, dos 50 previamente 

citados, 40 indivíduos saudáveis responderam a um questionário sócio-demográfico, a versão pré-

final do questionário VISA-A-P e, por último, uma série de perguntas com intuito de avaliar as 

questões anteriormente respondidas. Cada participante avaliou as questões do questionário VISA-

A-P individualmente, qualificando em fácil, médio ou difícil, sendo que as questões avaliadas 

com grau de dificuldade médio ou difícil tiveram seus motivos justificados. Após a coleta de 

todos os indivíduos, foram verificadas todas as respostas avaliativas e as questões que obtiverem 

um percentual de resposta fácil menor que 80% foram reformuladas a partir dos comentários de 

cada participante. Com as perguntas reformuladas, foi desenvolvida a versão final do 

questionário VISA-A-P. Resultados: No processo de tradução, das dez questões do VISA-A-P, 

cinco obtiverem um grau de dificuldade médio/difícil maior que 20% (tabela 1). A escala de dor 

das questões 1 a 5 foram invertidas. Na nova versão, as respostas apresentam valor 0 para “sem 

dor” e 10 para “dor forte/severa”. A questão 7 teve suas opções sobre a prática de atividade física 

reformulada para maior entendimento (tabela 2). Já as questões 6 e 8 não sofreram modificações. 

Com essa alteração, o escore que anteriormente era apenas um somatório, passa a apresentar uma 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-78522008000200009


                                   
          

Página 2 de 2 

 

equação simples: soma das questões 1 a 5 (50 – valor) + soma das questões 6 a 8. Dessa forma, 

mantem-se os valores preditos pela escala. A versão final do VISA-A-P foi aplicada com 10 

indivíduos saudáveis e diferentes da primeira etapa. Foi aplicado novamente o TCLE. Os 

participantes seguiram as orientações e responderam as questões quantificando sua dificuldade. 

Seguiu-se o mesmo procedimento anterior. A porcentagem de dificuldade nas questões, nesse 

momento, apresentou nível fácil maior que 80% nas 8 questões (tabela 1). Conclusão: Faz-se 

necessário a realização da aplicação do questionário com os 100 sujeitos de perfis diferentes para 

validação e, com o preenchimento dos questionários de tornozelo já validados, calcular medidas 

psicométricas do VISA-A-P. Após a realização dos mesmos, teremos resultados suficientes para 

a tradução final, assim como seus valores de confiabilidade e validade, do questionário “The 

Victorian Institute of Sports Assessment Ankle” (VISA-A) para a população brasileira. 
 

Tab. 1 Porcentagem de dificuldade de cada 

questão apresentada na versão pré-final (aplicação 

1) e na versão final (aplicação 2) do questionário 

VISA-A-P.. 

Questão (n=50) Dificuldade (%) 

 Aplicação 1 (n=40) Aplicação 2 (n=10) 

 Fácil Médio Difícil Fácil Médio Difícil 

1 75 15 10 90 10 0 

2 67,5 22,5 10 90 0 10 

3 77,5 12,5 10 100 0 0 

4 75 15 10 90 10 0 

5 77,5 12,5 10 90 10 0 

6 87,5 10 2,5 100 0 0 

7 62,5 17,5 17,5 90 10 0 

8 80 10 10 100 0 0 

 

 

 Tab. 2 Modificações no processo de tradução do 

questionário VISA-A-P 
.
Questão Versão Original Versão pré-final Versão final 

    

Itens da Not at all Não, nenhum Não, nenhum 

questão 

7 

Modified training ± 

modified 

competition 

Um treino adaptado ± 

competição adaptada 

Uma atividade/competição 

adaptada por causa dos 

sintomas (atividade parcial) 

 Full training ± 

competition but not 

at same level as 

when symptoms 

began 

Treino completo ± 

competição mas não 

no mesmo nível 

quando os sintomas 

começam. 

Atividade/competição 

completa, mas não no 

mesmo nível quando os 

sintomas aparecem. 

(atividade completa com 

perda de rendimento) 

 Competing at the 

same or higher 

level as when 

symptoms began 

Competição no 

mesmo ou mais alto 

nível mesmo quando 

os sintomas começam. 

Atividade/competição no 

mesmo ou mais alto nível, 

mesmo se os sintomas 

aparecem (atividade com 

rendimento normal) 

 

  

 


