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RESUMO 

Chaves GFS. Estudo de Confiabilidade e Validade da Medida Canadense de Desempenho 

Ocupacional (COPM) em idosos com Comprometimento Cognitivo Leve (CCL). (Dissertação de 

Mestrado). São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, 2012. 

 

A Medida Canadense de Desempenho Ocupacional (COPM) é uma entrevista semiestruturada 

utilizada para identificar mudanças na autopercepção do cliente em seu desempenho ocupacional 

ao longo do tempo. A COPM identifica problemas nas três áreas de desempenho ocupacional 

(autocuidado, produtividade e lazer) e quantifica prioridades, desempenho e satisfação relativos a 

estes problemas. O objetivo deste estudo é determinar a confiabilidade teste-reteste 

(intraexaminador e interexaminadores) e a validade divergente da COPM em idosos com 

Comprometimento Cognitivo Leve (CCL). A confiabilidade intraexaminador foi estudada em 27 

sujeitos, os quais foram avaliados duas vezes pelo mesmo examinador em um intervalo médio de 

16 dias. A confiabilidade interexaminadores foi estudada em outros 28 sujeitos que foram 

entrevistados por dois examinadores em um mesmo dia. A validade divergente foi avaliada em 58 

sujeitos comparando os resultados da COPM com a Autoavaliação do Funcionamento 

Ocupacional (SAOF) e com a Lista de Identificação de Papéis Ocupacionais. No estudo de 

confiabilidade intraexaminadores as correlações entre os problemas priorizados, seus escores de 

desempenho e satisfação com este desempenho foram, respectivamente, de 0,78 (p<0,001), 0,52 

(p=0,007) e 0,13 (p=0,284). No estudo de confiabilidade interexaminadores estas correlações 

foram 0,69 (p<0,001), 0,66 (p<0,001) e 0,67 (p<0,001). A correlação entre a COPM e SAOF foi 

de 0,42 (p=0,001) e entre a COPM e Lista de Identificação de Papéis Ocupacionais foi de 0,31 

(p=0,017). A COPM apresentou boa confiabilidade dos problemas de desempenho ocupacional 

priorizados e moderada confiabilidade nos escores de desempenho destes problemas no estudo de 

confiabilidade teste-reteste. A validade divergente foi observada através da correlação 

significante e fraca entre a COPM e SAOF e entre a COPM e Lista de Identificação de Papéis 

Ocupacionais. Estes resultados sugerem que a COPM pode ser um instrumento útil para a 

autopercepção de problemas no desempenho ocupacional e na gradação do desempenho nestes 

problemas em idosos brasileiros com CCL.  

 

Descritores: Medida Canadense de Desempenho Ocupacional (COPM), confiabilidade, validade 

dos testes, Terapia Ocupacional, idoso, Comprometimento Cognitivo Leve.   
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ABSTRACT 

 
Chaves GFS. Reliability and Validity Studies of the Canadian Occupational Performance 

Measure (COPM) in olders with Mild Cognitive Impairment (MCI). (Dissertation of Master 

Degree). São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, 2012. 
 
 

The Canadian Occupational Performance Measure (COPM) is a semi-structured interview used to 

identify changes in self-perception of client's occupational performance over time. The COPM 

identifies problems in the three areas of occupational performance (selfcare, productivity and 

leisure) and provides a score for the priorities, performance and satisfaction with these problems. 

The aim of this study is to determine the reliability test-retest (intra-rater and inter-rater 

agreement) and the divergent validity of COPM in olders with Mild Cognitive Impairment 

(MCI). The reliability of COPM was determined by intra-rater agreement in 27 subjects assessed 

twice by the same examiner in a mean interval of 16 days and by inter-rater agreement in 28 

subjects assessed by two independent examiners in the same day. Divergent validity was assessed 

in 58 MCI subjects comparing the COPM with the Self Assessment of Occupational Functioning 

Scale (SAOF) and the Role Checklist. Intra-rater correlation of prioritized problems in 

occupational performance, the scores on performance in the problems and satisfaction with this 

performance were, respectively 0.78, p<0.001, 0.52, p=0.007 and 0.13, p=0.284. In the inter-rater 

part of the study the correlations were 0.69, p<0.001, 0.66, p<0.001 and 0.67, p<0.001. The 

correlation between the COPM and the SAOF was 0.42, p=0.001 and between the COPM and the 

Role Checklist it was 0.31, p=0.017. COPM has good reliability in intra and inter-rater agreement 

of prioritized problems in occupational performance and moderate reliability in the scores of 

performance in these problems. The divergent validity of COPM was confirmed with the low 

correlations between COPM and SAOF and between COPM and Role Checklist. These results 

suggest that the COPM can be an effective instrument for identifying self-perceived occupational 

performance problems and for the scores of performance in these problems in Brazilian older 

adults with MCI. 

 

Descriptors: Canadian Occupational Performance Measure (COPM), reliability, validity of tests, 

Occupational Therapy, aged, Mild Cognitive Impairment. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. Avaliações em Terapia Ocupacional 

 

 

Os instrumentos de avaliação são importantes na prática clínica e em pesquisas 

científicas. Estes instrumentos podem auxiliar no diagnóstico e quantificação dos problemas 

enfrentados, auxiliando a delinear um plano de tratamento. Além disso, possibilitam a 

mensuração de resultados, índice importante no entendimento do custo-benefício das 

intervenções realizadas (Magalhães, 1997; Unsworth, 2000; Chaves et al., 2010). No entanto, 

para que possamos utilizá-los é preciso que estes sejam padronizados e que suas propriedades 

psicométricas sejam estudadas, através da avaliação de confiabilidade, validade e de sua 

responsividade para mensurar eficácia de intervenções (Magalhães, 1997; Tedesco, 2002). Desde 

a regulamentação da Terapia Ocupacional como profissão, no início do século XX, inúmeros 

instrumentos de avaliação vêm sendo desenvolvidos para a sua prática.  

  Em revisão de literatura internacional realizada em 27/01/2012 com os descritores 

“occupational therapy”, “validity", “reliability” e “assessment”, no banco de dados PubMed, 

foram encontrados 373 artigos relacionados a estudos de instrumentos de Terapia Ocupacional.  

Nestes artigos pode ser observada uma grande variedade de avaliações estudadas no que diz 

respeito às suas populações-alvo, finalidades e orientações teóricas. Esta variedade de 

instrumentos de avaliação amplia possibilidades de uso para abordagens em Terapia Ocupacional 

(Magalhães, 1997). No Brasil, entretanto, existe um número escasso de instrumentos 

padronizados, válidos, confiáveis e específicos para Terapia Ocupacional (Chaves et al., 2010). 

Alguns dos mais importantes são:  

    Escala de Observação Interativa de Terapia Ocupacional – EOITO (Oliveira, 1995). 

Esta escala até o momento foi validada apenas para uso no Brasil. Ela mensura mudanças 

em sujeitos com transtornos psiquiátricos durante o período de sessões de Terapia 

Ocupacional. É uma escala composta por 16 itens (cuidado pessoal, execução de 

atividades, demonstração de interesse, comunicação verbal, interação social, referência a 

fatos irreais, alucinações, orientação, psicomotricidade aumentada, linguagem acelerada, 
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irritabilidade, aceitação de limites, expressão de auto-estima e comportamento inabitual). 

Apresenta três graduações, indicando uma ordem crescente da gravidade nas 

manifestações psicopatológicas. A avaliação consiste não apenas na observação, mas na 

interação entre examinador e sujeito. Pode ser usada em enfermarias, hospitais-dia e 

ambulatórios de Saúde Mental, no entanto seu uso é limitado à avaliação de sintomas 

psiquiátricos e outras manifestações relacionadas à saúde mental.  

   Entrevista da História do Desempenho Ocupacional – EHDO (Benetton e Lancman, 

1998) foi baseada na primeira versão da Occupational Performance History Interview II – 

OPHI-II, a OPHI (Kielhofner et al., 1989).  Esta é uma entrevista semiestruturada 

formada por duas partes. A primeira parte consiste em uma entrevista, em que é avaliado 

o desempenho ocupacional do indivíduo no passado e presente de acordo com os 

seguintes itens: organização das rotinas da vida diária; papéis de vida; interesses, valores 

e metas; percepção das habilidades e responsabilidades e influências ambientais. A 

segunda parte consiste em um formulário padrão para reportar a pontuação da entrevista e 

a narrativa de história de vida, feita a partir de questões abertas relacionadas aos cinco 

itens já citados. A versão original em inglês feita em 1989 foi revisada em 1998, por falha 

na demonstração de suas qualidades psicométricas e pela entrevista não ser compatível 

para a utilização de terapeutas ocupacionais com outro referencial teórico que não o 

Modelo de Ocupação Humana (MOH; Kielhofner, 1985; 2008). Portanto, a versão 

validada em português foi feita a partir da versão em inglês não revisada. 

   Autoavaliação do Funcionamento Ocupacional – SAOF (Tedesco, 2000; Tedesco et al., 

2010):  os estudos de tradução transcultural, validade de critério, confiabilidade 

intraexaminador e a elaboração de uma versão adaptada da SAOF já foram realizados no 

Brasil. Mais detalhes desta escala serão dadas adiante, na subseção 1.6, na página 24. 

   Classificação de idosos quanto à capacidade para o autocuidado – CICAc (Almeida, 

2003; 2008). Esta escala foi elaborada e validada apenas para uso no Brasil. Possui duas 

versões: simplificada e grupal. A grupal é mais longa e foi assim nomeada por ter sido 

ajustada através da contribuição de 15 terapeutas ocupacionais. A versão simplificada 

constitui-se de 20 questões e a versão grupal, 22 questões. Estas se referem aos seguintes 

itens: arranjo doméstico e familiar e sua potencial rede de suporte; perfil social; universo 

ocupacional e capacidade funcional. No item capacidade funcional, são avaliadas as 
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atividades de vida diária (básicas e instrumentais), lazer e trabalho (remunerado e não-

remunerado). Sua validade e confiabilidade foram estabelecidas nas duas versões. O 

instrumento é bem abrangente e admite a complexidade do sujeito a ser avaliado, porém, 

mesmo a versão simplificada, exige um tempo longo para sua aplicação. Além disso, 

ainda não existem estudos avaliando a sua sensibilidade às mudanças ao longo do tempo.  

   Avaliação da Coordenação e Destreza Motora – ACCORDEM (Magalhães et al., 2004). 

Até o momento, este instrumento foi elaborado e validado apenas para uso no Brasil. É 

utilizado para a detecção de transtornos da coordenação motora em crianças de 4 a 8 anos 

de idade. Os itens de observação direta (áreas de coordenação e destreza manual e de 

coordenação corporal e planejamento motor) têm escore numérico, baseado no tempo e 

acuidade da resposta. Os questionários de pais e professores (desempenho funcional em 

casa e na escola) são pontuados em escala de quatro pontos, indicando a frequência dos 

comportamentos observados (nunca/raramente, ocasionalmente, frequentemente e 

sempre). A avaliação ocorre em um contexto de brincadeira, visando facilitar a aceitação 

pelas crianças. A ACOORDEM versão 1.0 é uma escala bastante extensa, levando em 

consideração muitas outras escalas de desenvolvimento infantil. Seu processo de 

validação e confiabilidade foi estudado em 2009 (Cardoso e Magalhães, 2009). 

 Lista de Identificação de Papéis Ocupacionais (Cordeiro, 2005, Cordeiro et al., 2007): sua 

tradução transcultural e estudos de confiabilidade e validade desta versão já foram 

realizadas no contexto brasileiro. Detalhes desta escala serão dadas a seguir, na subseção 

1.7, na página 25.  

 Protocolos de Avaliação do Modelo Lúdico de Ferland (Sant’anna et al., 2008): avaliam o 

comportamento lúdico de crianças pré-escolares através da observação de brincadeira 

espontânea.  Na Avaliação do Comportamento Lúdico da Criança (ACL), o 

comportamento lúdico da criança é pontuado em cinco áreas: interesse geral pelo 

ambiente humano e sensorial, interesse pelo brincar, capacidade lúdica para utilizar os 

objetos e espaços, atitude lúdica e comunicação de suas necessidades e sentimentos. Cada 

área é composta de vários itens que são quantificados em escala que varia de zero a 

quatro. A Entrevista Inicial com os Pais (EIP) objetiva o conhecimento do comportamento 

lúdico da criança em casa, sob a perspectiva dos pais. Avaliam-se os interesses e 

preferências da criança, sua maneira de comunicar-se e de brincar, se tem parceiros na 
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brincadeira, o que gosta e o que não gosta e os brinquedos que conhece. Estes 

instrumentos de avaliação são baseados no Modelo Lúdico de Ferland (Ferland, 2006). A 

tradução e adaptação transcultural para o português do Brasil de ambas as avaliações já 

foram feitas (Sant’anna et al., 2008), não sendo realizada nenhuma etapa de 

confiabilidade e validade das mesmas. 

 Sistema de Classificação da Função Motora Grossa – GMFCS (Hiratuka et al., 2010): 

classifica a função motora grossa da criança com paralisia cerebral com ênfase no 

movimento de sentar e caminhar por meio de cinco níveis motores presentes em cada uma 

das quatro faixas etárias (0 a 2 anos, 2 a 4 anos, 4 a 6 anos e 6 a 12 anos). Este 

desempenho motor é caracterizado em casa, escola e espaços comunitários. Porém, 

apenas sua tradução e adaptação transcultural foram feitas no Brasil a partir da versão 

canadense do Gross Motor Function Classification System (GMFCS; Palisano et al., 

1997). 

 Revised Knox Preschool Play Scale (Escala Lúdica de Knox revisada) – RKPPS (Knox, 

1997; Pacciulio et al., 2010): avalia o comportamento lúdico da criança através da 

observação de sua brincadeira espontânea em seu meio ambiente. As crianças são 

avaliadas em quatro dimensões, compreendendo 12 categorias: manejo do espaço 

(motricidade grossa e interesses) e materiais (manipulação, construção, propósito e 

atenção), brincadeiras simbólicas (imitação e dramatização) e participação social (tipo, 

cooperação, humor e linguagem). A escala poder ser usada para crianças de 0 à 6 anos, 

divididas em nove grupos (nascimento à 6 meses, 6 à 12 meses, 12 à 18 meses, 18 à 24 

meses, 24 à 30 meses, 30 à 36 meses, 36 à 48 meses e 48 à 60 meses e 60 à 72 meses). A 

confiabilidade de sua versão adaptada para o português do Brasil foi estudada 

recentemente (Pacciulio et al., 2010). 

 Child-initiated Pretend Play Assessment (Avaliação do Jogo Simbólico) – ChlPPA 

(Stagnitti et al., 2000; Pfeifer et al., 2011): avalia três aspectos na habilidade da criança 

em brincadeiras simbólicas: elaboração do  brincar, substituição de objetos durante a 

brincadeira e necessidade em imitar ações observadas. Estes três aspectos são 

quantificados pela porcentagem de ações simbólicas na brincadeira (PEPA), o qual mostra 

a habilidade da criança em organizar ações lógicas e em sequência de brincadeira; pelo 

número de substituições de objetos (NOS), o qual indica a capacidade da criança em usar 
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um objeto simbolizando outra coisa; e o número de ações imitativas (NIA), que indica o 

quanto a criança tem dificuldade em iniciar ideias de brincadeira e imitar os modelos de 

ação do examinador. A avaliação é estruturada em duas partes. Na primeira, a criança é 

observada brincando com brinquedos convencionais, na segunda com materiais 

desestruturados. Há versões para o uso com crianças de três anos e de quatro à sete anos. 

Sua tradução, adaptação transcultural e confiabilidade já foram estudadas no Brasil 

(Pfeifer et al., 2011).  

 Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment – LOTCA (Katz et al., 1986): 

é uma bateria de subtestes elaborada para avaliar as capacidades cognitivas básicas de 

jovens e adultos com lesões cerebrais (traumatismos, tumores, acidentes vasculares 

encefálicos). É baseada em teorias neuropsicológicas e cognitivas de processamento de 

informação. As funções cognitivas avaliadas pelos testes incluem a orientação, percepção 

visual e espacial, práxis motora, organização visuomotora e operações de pensamento. O 

LOTCA objetiva fornecer um perfil cognitivo, por isso, não há cálculo das pontuações 

totais. O LOTCA possui três versões dinâmicas:  DOTCA, versão para crianças, o D-

LOTCA, versão para adultos,  e o D-LOTCA-G, para idosos. O D-LOTCA teve sua 

tradução e adaptação transcultural realizada para o português do Brasil (Schlecht, 2011). 

Sua versão para população geriátrica, D-LOTCA-G, também foi traduzida e adaptada para 

o português do Brasil (Novelli et al., 2011).  

 Considerando a descrição destes instrumentos estudados no contexto brasileiro, se pode 

notar que o uso clínico de alguns deles é bastante específico. Alguns instrumentos são exclusivos 

para o uso em crianças, idosos ou para algumas condições patológicas. Outros instrumentos são 

mais abrangentes, mas, ainda não possuem evidências de sensibilidade à mudanças e suas 

estruturas não facilitam a identificação de queixas e habilidades individuais (Chaves et al., 2010). 

Portanto, muitas vezes, o uso de instrumentos desenvolvidos por outras áreas de conhecimento e 

prática se torna necessário. Comumente, porém, formatos e linguagens e a utilização clínica 

destes instrumentos são inteiramente diversos à formação do terapeuta ocupacional. Esta 

diversidade não trata apenas de termos diferentes, mas em propostas de avaliação e intervenção 

específicas (Tedesco, 2000). Por isso, a necessidade da sistematização dos métodos de avaliação 

específicos de Terapia Ocupacional é crescente. Silva (2011) aponta a importância de pesquisas 

sobre a temática de instrumentos específicos de Terapia Ocupacional como recurso de avaliação e 
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seguimento de pacientes com transtornos mentais. Tedesco e colaboradores (2010) já reforçavam 

esta necessidade enfocando a necessidade de estudos de adaptação transcultural e responsividade 

de instrumentos de Terapia Ocupacional. Além da confiabilidade das intervenções, o uso de 

instrumentos durante a intervenção de Terapia Ocupacional possibilita a produção de 

conhecimento específico da área, favorecendo o reconhecimento clínico e científico da Terapia 

Ocupacional (Chaves et al., 2010).  

Diante disto, novos instrumentos podem ser elaborados ou instrumentos internacionais de 

Terapia Ocupacional podem ser traduzidos para o português do Brasil. Porém, é importante 

ressaltar a necessidade do estudo das qualidades psicométricas destes instrumentos. Para 

instrumentos internacionais é necessário, ainda, realizar sua adaptação ao contexto brasileiro 

devido à possíveis diferenças culturais presentes (Tedesco, 2002). E, então, estabelecer sua 

confiabilidade e validade antes de usá-los na prática (Beaton et al., 2000).   

 

 

1.2. Estudo de Elaboração, Adaptação Transcultural, Confiabilidade e Validade de 

Instrumentos de Avaliação 

 

 

 Na elaboração de instrumentos de avaliação é indispensável a realização de vários 

estudos, como a escolha da população alvo, os domínios que serão avaliados, a elaboração de 

itens, entre outros (Urbina, 2007). Basicamente, entre estes estudos estão o planejamento do 

instrumento, quando se é definido o objetivo e tipo de população-alvo do instrumento. Em 

seguida, a construção deve ser iniciada com o desenvolvimento de seus itens, estruturando a 

versão piloto. Após o término desta versão é necessário que se faça sua avaliação quantitativa, ou 

seja, sua revisão geral, tendo sua confiabilidade testada até se alcançar sua versão final. A versão 

final deve ser submetida à validação, sendo aplicada em um número significativo da população. 

Deste estudo, serão coletados dados para derivação de normas, exame da validade concorrente, 

de critério e de construto (Magalhães, 2004). Desta maneira, se pode observar que para a 

elaboração de instrumentos de avaliação são necessários vários estudos que tornam este processo 

longo e dispendioso (Magalhães, 2004; Urbina, 2007). 
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Quando a escolha é pela utilização de instrumentos desenvolvidos em outros países, é 

necessário realizar sua adaptação transcultural e estudos de confiabilidade e validade da versão 

adaptada. De acordo com Anastasi e Urbina (1997) estes processos são mais rápidos e baratos 

que o desenvolvimento de novas avaliações. Além disso, permitem a comunicação entre 

diferentes pesquisadores e comparação de dados coletados no mundo inteiro depois de 

assegurada a validade transcultural (Anastasi e Urbina, 1997).  

 O termo “adaptação transcultural” é usado para denominar o processo pelo qual passa um 

instrumento de avaliação durante o processo de sua tradução e adaptação considerando a cultura-

alvo à que será aplicada.  Beaton e colaboradores (2000) sugerem que a adaptação transcultural 

de um instrumento se consiste em seis estágios. Estes estágios são (i) primeira tradução, quando 

dois tradutores com conhecimentos específicos sobre o tema a ser adaptado transculturalmente 

traduzem o instrumento para a nova língua; (ii) síntese da tradução, na qual as duas traduções são 

fundidas por um mediador; (iii) retro-tradução, na qual o instrumento é traduzido para a sua 

língua original por dois tradutores independentes; (iv) comitê de análise, no qual os tradutores do 

primeiro e terceiro estágios trabalham para elaborar uma tradução final; (v) o autor realiza uma 

revisão na versão adaptada do instrumento e oferece um feedback para o comitê de análise; (vi) 

pré-teste, quando a versão adaptada transculturalmente é aplicada à um grupo de pessoas da 

cultura de interesse. 

 Após o processo de elaboração ou adaptação transcultural de um instrumento, é 

imprescindível que este tenha suas qualidades psicométricas estudadas. Um dos aspectos das 

propriedades psicométricas é a confiabilidade.  

 A confiabilidade de um instrumento diz respeito à sua característica em medir sem erros, 

ou seja, na reprodutibilidade de seus dados (Menezes e Nascimento, 1998; Pasquali, 2009a). 

Medir sem erros significa que o mesmo teste produzirá resultados idênticos, isto é, a correlação 

entre duas medidas deve ser de 1, quando aplicada nos mesmos sujeitos em ocasiões diferentes 

ou com versões dos testes, ou medindo os mesmos sujeitos na mesma ocasião. Todavia, como o 

erro está presente em qualquer medida, esta correlação se afasta tanto do 1 quanto maior for o 

erro cometido na medida (Pasquali, 2009a).  

Habitualmente, a confiabilidade é estudada de duas maneiras: a correlação e avaliação da 

consistência interna. A técnica da correlação é utilizada no caso do teste-reteste e das formas 

paralelas de um teste. Nestes casos, temos os resultados dos mesmos sujeitos submetidos ao 
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mesmo teste em duas ocasiões diferentes ou respondendo a duas formas paralelas do mesmo 

teste.  O índice de confiabilidade, neste caso, se consiste na correlação bivariada entre os dois 

escores dos mesmos sujeitos (Pasquali, 2009a). 

  A avaliação da confiabilidade teste-reteste pode ser avaliada através da confiabilidade 

intraexaminador e interexaminadores. A confiabilidade intraexaminadores é realizada através da 

aplicação do instrumento, por um mesmo examinador, em dois momentos distintos (T0 e T1), 

dentro de um período pré-estabelecido. Os resultados da primeira etapa (T0) são comparados com 

os resultados da segunda etapa (T1). O intervalo entre as avaliações precisa ser longo o suficiente 

para não ocorrer a memorização das respostas, impedindo que a primeira entrevista influencie a 

segunda entrevista. Além disso, não pode ser grande o suficiente para possibilitar no indivíduo 

uma mudança real em relação ao aspecto avaliado (Menezes e Nascimento, 1998; Pasquali, 

2009b).  

 A avaliação da confiabilidade interexaminadores é testada através da aplicação do 

instrumento, por dois examinadores (E1 e E2), em um mesmo indivíduo, com o objetivo de 

averiguar a concordância dos resultados de E1 e E2 (Menezes e Nascimento, 1998; Urbina, 2007). 

Em estudos de confiabilidade interexaminadores de instrumentos semiestruturados, como é o 

caso da COPM, a observação conjunta das respostas pode levar à uma superestimação do 

coeficiente de confiabilidade, pois se elimina artificialmente a variação dos examinadores quanto 

à forma de se obter as informações. Portanto, esta aplicação necessita ser realizada 

separadamente (Menezes e Nascimento, 1998). O grau de concordância entre estas diferentes 

avaliações é medido através de análises estatísticas e dependerá da natureza e estrutura do 

instrumento.  

 A consistência interna diz respeito à concordância entre os itens do instrumento em 

refletir os mesmos constructos. Sua avaliação consiste em um processo de verificação da 

correlação dos itens do instrumento entre si e com a pontuação total a fim de que eles apresentem 

uma congruência entre si, já que medem o mesmo fenômeno (Pasquali, 2009b). Esta verificação é 

feita comumente através do Alfa de Cronbach, que reflete o grau de covariância dos itens entre si 

(Urbina, 2007; Pasquali, 2009b). Trata-se, portanto, de uma estimativa da confiabilidade, cuja 

lógica é a seguinte: se os itens se entendem, isto é, covariam, numa dada ocasião, então irão se 

entender em qualquer ocasião de uso do teste (Pasquali, 2009a). 
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 Outro aspecto das qualidades psicométricas a ser estudado é a validade. A validade é a 

capacidade do instrumento em medir aquilo que ele se propõe a medir, ou seja, ao se medir os 

comportamentos (itens), que são a representação física do traço latente, se pode considerar a 

mensuração do próprio traço latente (Pasquali, 2009a). A validade envolve uma avaliação 

sistemática do instrumento, geralmente comparando-o com um critério externo já existente e 

considerado como "padrão ouro". Geralmente, para esta comparação, são utilizadas análises 

estatísticas (Menezes e Nascimento, 1998). É importante ressaltar que a validade é uma questão 

de grau e não uma determinação de tudo-ou-nada (Urbina, 2007). 

A validade pode ser avaliada por meio de três aspectos:  

1. Validade de conteúdo: é o estudo da abrangência do instrumento nos diferentes aspectos de seu 

objeto, verificando se eles não contêm elementos que podem ser atribuídos a outros objetos. 

Desta maneira, o instrumento deve constituir uma amostra representativa de um universo finito 

de comportamentos (domínio). É aplicável quando se pode delimitar a priori e com clareza um 

universo de comportamentos. Para sua avaliação é preciso agrupar os diversos aspectos do objeto 

de interesse e compará-los com os itens do instrumento (Menezes e Nascimento, 1998; Pasquali, 

2009a). A validade de conteúdo não é mensurável estatisticamente por ser uma avaliação 

subjetiva, realizada através do consenso de especialistas (Urbina, 2007) quando o instrumento é 

elaborado;  

2. Validade de critério: avalia o grau com que o instrumento discrimina entre pessoas que diferem 

em determinadas características de acordo com um critério padrão. Portanto, incide no grau de 

eficácia que o instrumento tem em predizer um desempenho específico de um sujeito. O 

desempenho do sujeito torna-se, assim, o critério contra o qual a medida obtida pelo teste é 

avaliada. Evidentemente, o desempenho do sujeito deve ser avaliado por meio de técnicas que 

são independentes do próprio teste que se quer validar. Quando o instrumento e o critério são 

aplicados simultaneamente, se trata de validade concorrente; quando o critério é avaliado no 

futuro, se fala de validade preditiva. É expressa através da sua sensibilidade (proporção de casos 

positivos identificados corretamente) e especificidade (proporção de casos negativos 

identificados corretamente) (Menezes e Nascimento, 1998; Pasquali, 2009b);  

3. Validade de construto: é a demonstração de que o instrumento realmente mede aquilo a que ele 

se propõe medir, constituindo a maneira direta de verificar a hipótese da legitimidade da 

representação comportamental dos traços latentes do instrumento. As evidências necessárias para 
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esse tipo de validação são obtidas fazendo-se uma série de estudos inter-relacionados, visando a 

verificação empírica, por meio de testes estatísticos, das construções teóricas sobre a relação 

entre as variáveis a serem medidas (Menezes e Nascimento, 1998; Pasquali, 2009a). A validade 

divergente é utilizada para substanciar a identidade dos constructos que elas exploram e se baseia 

em correlações consistentemente baixas entre medidas que devem diferir. A validade convergente 

evidencia a semelhança ou identidade de constructos e é baseada em correlações 

substancialmente altas entre medidas delineadas para avaliar determinado constructo (Urbina, 

2007). Pasquali (2009b) acrescenta que a validade de constructo é primordial já que confirma ou 

rejeita os pressupostos teóricos eleitos para a construção do instrumento. E, além disso, esta 

envolve as validades de critério e conteúdo, já que ambas são necessárias para a validação de um 

constructo, não constituindo categorias distintas, mas sim aspectos básicos de mensuração 

empírica.  

 Finalmente, se pode concluir que a validade e confiabilidade estão intrinsecamente 

relacionadas, já que a confiabilidade do escore pode ser entendida como uma evidência mínima 

para a obtenção de uma medida válida de amostra de comportamento. O instrumento pode medir 

bem o que pretende medir, ou seja, seus escores podem ser considerados confiáveis (consistentes, 

precisos, fidedignos) e estarem relativamente livres de erros de mensuração, mas podem não ser 

válidos no sentido mais amplo do termo, não sendo muito úteis como base para inferências 

necessárias (Urbina, 2007).  

 

 

1.3. Modelo Canadense de Desempenho Ocupacional e Engajamento1 (CMOP-E) 

  

 

 Em 1919, no início do estabelecimento da Terapia Ocupacional como profissão, William 

Dunton constituiu duas premissas básicas sobre a ocupação humana, as quais são fundamentais 

para a prática do terapeuta ocupacional: (i) é uma necessidade básica do ser humano e (ii) possui 

um potencial terapêutico. A partir destas duas premissas foram idealizadas algumas propriedades 

básicas da ocupação humana: (i) afeta a saúde e o bem-estar; (ii) organiza tempo e estrutura a 

                                                   
1 
Tradução de Canadian Model of Occupational Performance and Engajament (CMOP-E) 
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vida; (iii) oferece sentido à vida e (iv) é idiossincrática. Dentro deste conceito, a ocupação 

humana é tão necessária para a vida quanto a comida e bebida (CAOT, 2007). 

 O Modelo Canadense de Desempenho Ocupacional (CMOP; CAOT, 1991), atualmente 

chamado de Modelo Canadense de Desempenho Ocupacional e Engajamento (CMOP-E) é um 

dos modelos teóricos de Terapia Ocupacional, o qual se baseia nestas premissas (CAOT, 2007). A 

CMOP foi desenvolvida na década de 1980, quando o Departamento Nacional de Saúde e Bem-

Estar do Canadá e a Associação Canadense de Terapeutas Ocupacionais (CAOT) se reuniram 

para desenvolver diretrizes a fim de garantir a qualidade dos serviços de Terapia Ocupacional no 

Canadá (Magalhães et al., 2009).  

Em 2007, a CAOT lançou o Enabling Occupation II: Advancing an Occupational 

Therapy vision for Health, Well-being and Justice through Occupation, no qual a CMOP passou 

a se chamar CMOP-E, incluindo o engajamento como um importante conceito dentro do estudo 

da ocupação humana. Engajamento se refere ao envolvimento em ocupações, tornando a pessoa 

ocupada, participativa (CAOT, 2007).  

A expansão do CMOP para CMOP-E conferiu ao modelo a visão de que saúde, bem-estar 

e justiça através da ocupação, não são limitados apenas ao desempenho ocupacional, mas 

englobam o engajamento da pessoa neste desempenho. Portanto, considera as possibilidades de 

engajamento nas ocupações fornecido pela interação pessoa, ocupação e ambiente. Dentro deste 

novo paradigma, o engajamento é tão importante que se torna um indicador de que algo não está 

bem se uma pessoa o cessa ou simplesmente muda seu engajamento típico (CAOT, 2007). 

 De acordo com o CMOP-E, o desempenho ocupacional e seu engajamento são o foco de 

intervenção do terapeuta ocupacional.  O desempenho ocupacional é a habilidade do indivíduo 

em realizar atividades exigidas por seu papel desempenhado (pré-escolar, estudante, dona-de-

casa, empregado ou trabalhador aposentado). Está relacionado ao estágio de desenvolvimento e 

sofre interferências do contexto em que o indivíduo está inserido e de suas vivências pessoais 

(Law et al., 2005). O modelo adota uma perspectiva de desenvolvimento do indivíduo. A pessoa 

muda com o passar do tempo e suas ocupações também evoluem de acordo com os eventos de 

vida ocorridos e estímulos do ambiente. Assim sendo, o desempenho ocupacional é o resultado 

da interação dinâmica entre pessoa, ambiente e a ocupação (CAOT, 2007).  

A pessoa é um ser integrado que possui os componentes físico, afetivo, cognitivo e 

espiritual. O componente espiritual é a essência da singularidade da pessoa, observada como o 
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direcionamento de sua força de autodeterminação e escolhas. Embora a CMOP-E reconheça que 

a atenção a estes componentes seja essencial para a Terapia Ocupacional, ela assume que estes 

fornecem suporte, mas não definem o desempenho ocupacional (Law et al., 2005). Por isso, 

pessoas com comprometimento em algum destes componentes de desempenho ainda podem 

desempenhar algumas atividades que precisa, deseja ou é esperado que fizesse. Para tanto, o 

atendimento por terapeutas ocupacionais, os quais podem utilizar inúmeras estratégias como 

reabilitação de componentes de desempenho ou adaptações domiciliares ou de utensílios, é 

necessário.  

O ambiente é formado pelos elementos físico, social, cultural e institucional.  O CMOP-E 

descreve a pessoa incorporada dentro do ambiente para indicar que cada indivíduo vive em um 

contexto único o qual oferece diferentes possibilidades de ocupação (CAOT, 2007).  

A ocupação é essencialmente intangível e invisível, e se torna visível apenas através do 

seu desempenho, pois este pode ser observado na medida em que seus efeitos promovem uma 

mudança no mundo.  Portanto, a ocupação não existe sem pessoas que a desempenhem e, para 

tanto, as pessoas não precisam ter habilidades especiais ou talentos. Além de pessoas, grupos, 

comunidades, populações e sociedades também podem desempenhar ocupações (CAOT, 2007).  

 As ocupações são agrupamentos de atividades, as quais são compostas por tarefas, as 

quais são, por sua vez, constituídas por ações propiciadas por movimentos voluntários e 

processos mentais (CAOT, 2007). Por exemplo, uma dona-de-casa (papel) cuida da manutenção 

do lar (ocupação) e precisa fazer o café (atividade) para a refeição matinal de sua família. Para 

fazer o café (atividade), a dona-de-casa (papel) precisa ferver a água, dispor o filtro e colocar a 

medida certa de pó de café e açúcar e colocá-lo em um garrafa térmica (tarefas) que apenas são 

possíveis através do ato de abrir armários, pegar objetos, abrir torneira, ligar o fogão, etc...(ações 

propiciadas por movimentos voluntários e processos mentais). 

As características das ocupações podem ser muito variadas, pois são definidas por (i) 

quem a desempenha, (ii) o que é desempenhado, (iii) quando, (iv) onde, (v) de que maneira é 

desempenhado e (vi) por que é desempenhado (CAOT, 2007).  

As ocupações são divididas em autocuidado, produtividade e lazer (CAOT, 2007). O 

autocuidado se refere a ocupações que a pessoa realiza a fim de manter sua funcionalidade. A 

produtividade diz respeito a atividades que visam à preservação econômica, manutenção do lar e 

da família, trabalho voluntário ou desenvolvimento pessoal. O lazer inclui atividades 
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desempenhadas pela pessoa quando ela está livre da obrigação de ser produtivo. Considerando 

estes aspectos, para se alcançar um desempenho ocupacional ótimo é necessário o equilíbrio entre 

ocupações de autocuidado, produtividade e lazer (Magalhães et al., 2009). Além disso, a 

ocupação humana não diz respeito apenas ao desempenho atual de ocupações da pessoa, mas 

também com o nível de importância que este possui e o nível de satisfação que oferece às pessoas 

que a desempenham (CAOT, 2007). 

Portanto, para a CAOT, 2007, a Terapia Ocupacional pode ser definida como: 

“... a arte e ciência em possibilitar o engajamento no cotidiano, através da 

ocupação; em capacitar pessoas a desempenhar ocupações promovendo a saúde e bem-

estar; em capacitar uma sociedade justa e inclusiva para que todas as pessoas possam 

participar com seu potencial nas ocupações do cotidiano.” 

 A partir desta perspectiva, para estar apto a realizar seus desejos, satisfazer necessidades e 

interagir com meio-ambiente, as pessoas precisam ter ocupações. Desta forma, estas 

fundamentam a vida cotidiana (CAOT, 2007). 

  Finalmente, a CMOP-E enfatiza a abordagem centrada no cliente. Desta forma, o 

desempenho ocupacional de um indivíduo e seu engajamento são definidos por ele próprio, 

baseado em suas experiências e em seus desejos. Portanto, observações objetivas não podem 

mensurar o desempenho ocupacional, pois este é definido pelo indivíduo em relação à sua 

habilidade para desempenhar certas ocupações, incluindo a importância delas em sua vida e sua 

satisfação com este desempenho (Law et al., 2005). Por isso, não há melhor maneira de se avaliar 

o desempenho ocupacional de uma pessoa do que questionar a respeito dele com a própria 

pessoa.  

 

 

1.4 Medida Canadense de Desempenho Ocupacional (COPM) 

 

 

 Após a reunião que estabeleceu a CMOP, atualmente CMOP-E, os estudos sobre este 

modelo e maneiras de qualificar a assistência de Terapia Ocupacional no Canadá se ampliaram. 

Concluiu-se que uma das maneiras para alcançar esta qualificação seria o uso de um instrumento 

específico que mensurasse as intervenções de Terapia Ocupacional de acordo com este modelo. Em 
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1990, a CAOT optou por desenvolver um novo instrumento de Terapia Ocupacional, a  Medida 

Canadense de Desempenho Ocupacional (COPM; Anexo A; Law et al., 2005), por não encontrar 

na literatura internacional um instrumento que explicitasse com rigor este modelo teórico (Law et 

al., 2005).  

A COPM foi desenvolvida sob os constructos do CMOP. Ela possui quatro edições, que 

se seguiram na incorporação de mudanças em sua estrutura e na apresentação de estudos de suas 

qualidades psicométricas (Law et al., 1990, 1994, 1998, 2005). Ela foi criada para ser uma 

medida de desfecho a fim de avaliar intervenções realizadas. Desta maneira, deve ser 

administrada no início da intervenção de Terapia Ocupacional e, depois, repetida em intervalos 

pré-determinados pelo cliente e terapeuta (Magalhães et al., 2009). 

Sendo assim, a COPM é uma entrevista semiestruturada utilizada para detectar mudanças 

na autopercepção do indivíduo sobre seu desempenho ocupacional e sua satisfação com este 

desempenho, com o passar do tempo (Law et al., 2005). 

 Na COPM, as áreas de desempenho ocupacional definidas pela CMOP são subdivididas 

em itens os quais possuem alguns exemplos. O autocuidado é subdividido em cuidado pessoal 

(vestuário, banho, alimentação e higiene), mobilidade funcional (transferências, mobilidade 

dentro e fora de casa) e funcionamento na comunidade (transportes, compras e finanças); a 

produtividade, em trabalho remunerado ou voluntário (procurar/manter emprego, atividades 

voluntárias), manejo das atividades domésticas (limpezas, lavagem de roupas e preparo de 

refeições) e escola e brincar (habilidade para brincar e fazer lição de casa) e o lazer, em recreação 

calma (hobbies, leitura e artesanato), recreação ativa (esportes, passeios e viagens) e socialização 

(visitas, telefonemas, festas e escrever cartas).  

Estes itens e seus exemplos foram inseridos na COPM a fim de servir como referência 

para o terapeuta durante a entrevista. Portanto, não é necessário se restringir aos itens e exemplos, 

pois elas somente existem para oferecer estrutura e garantir que o terapeuta cubra todas as áreas 

de desempenho ocupacional. Não é mandatório que o cliente identifique problemas em todas as 

áreas de desempenho. No entanto, é importante revisar cada área para garantir que todos os 

problemas sejam identificados (Magalhães et al., 2009). 

 De acordo com sua estrutura baseada na CMOP, se pode notar que o foco da COPM são 

as áreas de desempenho ocupacional (autocuidado, produtividade e lazer) em detrimento dos 

componentes de desempenho ocupacional, pois estes não o definem (Law et al., 2005). 
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 A aplicação da COPM é realizada em etapas e seu tempo de administração varia de 15 à 

30 minutos. Na primeira etapa, o terapeuta encoraja o indivíduo a pensar sobre um dia típico de 

sua vida e a descrever as atividades que faz habitualmente. Após isso, o indivíduo deve 

identificar problemas em seu desempenho ocupacional, ou seja, atividades, entre as áreas do 

autocuidado, produtividade e lazer, que apresente dificuldades para realizar. Estas atividades 

devem ser atividades as quais ele gostaria de realizar, que precisa ou que é esperado que 

realizasse.  

Na segunda etapa, o cliente deve priorizar cada problema identificado, ou seja, quantificar 

cada atividade que está com dificuldades para desempenhar, de acordo com a importância destas 

atividades em sua vida. Esta quantificação é realizada com a ajuda de uma escala visual 

analógica, com escala de 1 à 10, em que 1 se refere à importância nula e 10 à importância 

extrema. Apenas os cinco problemas com grau de importância mais alta são selecionados para a 

quantificação dos escores de desempenho e satisfação com este desempenho. Se houver empate 

entre os problemas identificados, o desempate será feito pelo indivíduo.  Os escores de 

desempenho e satisfação com este desempenho de cada um destes problemas priorizados são 

realizados com o auxílio de uma escala visual analógica, com escala de 1 à 10, em que 1 se refere 

à incapacidade de fazer e totalmente insatisfeito e 10 diz respeito à capacidade de fazer 

extremamente bem e extremamente satisfeito, respectivamente. 

A terceira etapa compreende o cálculo do escore total da COPM. Os escores totais da 

COPM são divididos em escore de desempenho e de satisfação com este desempenho. O escore 

de desempenho consiste na média dos escores de desempenho dos problemas priorizados, ou seja, 

na soma dos escores de desempenho de todos os problemas priorizados divididos pelo número de 

problemas priorizados. Para se obter o escore de satisfação com o desempenho, a média de 

satisfação deve ser calculada, assim como foi calculada a média do desempenho (descrita 

anteriormente).  

A quarta etapa consiste na reavaliação. Nela, o indivíduo classifica novamente cada 

problema priorizado na avaliação, no que se refere ao desempenho e à satisfação com este 

desempenho. Então, as médias de desempenho e satisfação com este desempenho da reavaliação 

são calculadas. Em seguida, as médias de desempenho e satisfação com este desempenho da 

avaliação são subtraídas das respectivas médias da reavaliação. Mudanças de dois pontos ou mais 

nestes resultados indicam uma mudança clínica importante (Law, 2005).  
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 É importante ressaltar que a COPM é um instrumento padronizado, pois para sua 

administração e pontuação são necessários instruções e métodos específicos. Entretanto, não pode 

ser considerado um instrumento referenciado em normas. Ela não foi criada para avaliar desvios 

no desempenho ocupacional a partir de uma norma ou critério, como notas de corte. Isto se 

justifica pelo CMOP conceituar o desempenho ocupacional como um fenômeno subjetivo, 

portanto, não podendo ser comparada entre diferentes indivíduos, mas comparada apenas entre 

diferentes momentos vivenciados pela mesma pessoa. 

 A revisão de literatura, realizada em comemoração aos 13 anos do instrumento, mostrou 

evidências de que a COPM possui boa confiabilidade e validade. Além disso, a COPM é capaz de 

quantificar ganhos no desempenho ocupacional obtidos através da intervenção de Terapia 

Ocupacional (Carswell et al., 2004a). A revisão sistemática de literatura feita por Parker e Sykes 

(2006) confirma que o grande impacto no uso da COPM é na prática clínica.  

 A COPM já foi estudada em diferentes países e idiomas (Chan e Lee 1997; Wressle et al., 

1999; Morgan et al., 2002; Pan et al., 2003; Dedding et al., 2004; Kjeken et al., 2004; Eyssen et 

al., 2005; e Spadaro et al., 2010), faixas etárias (Cup et al., 2003; Kjeken et al., 2004; Verkerk et 

al., 2006; Kang et al., 2008) e diagnósticos que podem afetar o desempenho ocupacional (Eyssen 

et al., 2005; Kang et al., 2008; Bodiam, 1999; Sewell e Singh, 2001; Cup et al., 2003; Chesworth 

et al., 2002; Kjeken et al., 2005) alcançando bons resultados.  

 

  

1.5 Estudos de Validade, Confiabilidade e Utilidade Clínica da COPM 

 

 

A COPM foi amplamente estudada por seus autores para constituir sua redação e 

formatação atuais (Law et al., 1990, 1994a, 1994b). Estudos conduzidos pelos autores e outros 

pesquisadores também foram feitos para determinar sua validade, confiabilidade e utilidade 

clínica (Carswell et al., 2004b). A utilidade clínica da COPM diz respeito à sua facilidade de 

administração, tempo de conclusão, habilidade para comunicar aspectos da ocupação e 

responsividade, ou seja, sensibilidade à mudanças clínicas após intervenção ou um tempo longo 

em que ocorra a recuperação do desempenho (Magalhães et al., 2009). Em diversos outros 

estudos, a COPM também se mostrou um instrumento válido e confiável e capaz de mensurar 
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mudanças clínicas após intervenção de Terapia Ocupacional em diversos países e condições 

clínicas.  

No estudo de Sewell e Singh (2001) os resultados da confiabilidade intraexaminador da 

COPM foram satisfatórios. Participaram do estudo 15 adultos portadores de doença pulmonar 

obstrutiva crônica (DPOC). As duas entrevistas da COPM foram realizadas pelo mesmo terapeuta 

ocupacional em um intervalo de sete dias. Foi estudada apenas a confiabilidade dos escores de 

desempenho e de satisfação com este desempenho da COPM.  Seus coeficientes de correlação 

intraclasse foram de 0,81 (p<0,001) e 0,76 (p<0,001), respectivamente.   

 Em outro estudo sobre a confiabilidade intraexaminador, a COPM foi aplicada em 141 

adultos com transtornos psiquiátricos (94% eram esquizofrênicos). Também neste estudo, foi 

investigada apenas a confiabilidade dos escores de desempenho e de satisfação com este 

desempenho da COPM. Os coeficientes de correlação intraclasse obtidos foram significantes e 

fortes para os escores de desempenho (0,84) e para os escores de satisfação com este desempenho 

(0,85). Para verificar a utilidade clínica da COPM participaram 30 terapeutas ocupacionais. 

Destes, 50% afirmaram que usariam a COPM na clínica e se adaptariam a abordagem centrada no 

cliente (Pan et al., 2003). 

 A confiabilidade intraexaminador da COPM também foi investigada em 26 adultos que 

haviam sofrido acidente vascular encefálico (AVE), assim como sua validade de constructo. A 

COPM foi aplicada duas vezes pelo mesmo terapeuta ocupacional em um intervalo de 8 dias. 

Apenas 56% dos problemas priorizados na primeira entrevista também o foram na segunda 

entrevista. Entretanto, os coeficientes de correlação de Spearman dos escores destes problemas 

foram fortes para os escores de desempenho de 0,89 (p<0,001) e de satisfação com este 

desempenho de 0,88 (p< 0,001). A validade divergente da COPM foi estabelecida através de sua 

comparação com instrumentos que mensuravam autocuidado e mobilidade, atividades 

instrumentais de vida diária e aspectos de incapacidade, qualidade de vida (após-AVE e geral) e 

funcionalidade global (Índice de Barthel – BI, Frenchay Activities Index – FAI,  Stroke Adapted 

Sickness Impact Profile-30 – SA-SIP-30, Euroqol 5D – EQ-5D e Rankin Scale, respectivamente). 

Embora todos os instrumentos utilizados no estudo se correlacionarem significativamente entre 

si, as correlações entre os escores de desempenho da COPM e destes instrumentos não foi 

significativo (Cup et al., 2003).  
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Eyssen et al., (2005) investigaram a confiabilidade interexaminadores da COPM em 95 

adultos com diversas doenças (esclerose múltipla, lesões cerebrais, fraturas de braços e mãos, 

diabetes mellitus). O intervalo entre as duas avaliações foi de 7 dias. Dos problemas que haviam 

sido priorizados na primeira entrevista, 66% também foram priorizados na segunda. A 

confiabilidade dos escores de cada problema priorizado foi medido através do Kappa de Cohen 

sendo de 0,37-0,49 para os escores de desempenho e 0,38-0,49 para os escores de satisfação com 

este desempenho.  Os coeficientes da correlação intraclasse entre as médias dos escores da 

COPM, soma dos escores divididos pelo número de problemas, de cada sujeito foram de 0,67 

(95% IC 0,54-0,78) para o desempenho e 0,69 (95% IC 0,56-0,79) para a satisfação.  

A confiabilidade interexaminadores e validade de constructo e de critério da COPM foram 

estudadas em pais de 80 crianças portadoras de deficiências físicas e mentais. A confiabilidade 

interexaminadores foi observada através da aplicação da COPM por duas vezes por dois 

terapeutas ocupacionais em um intervalo de uma semana. Dos problemas priorizados na primeira 

entrevista da COPM, 80% foram priorizados na segunda entrevista, demonstrando grande 

concordância entre os resultados dos diferentes examinadores. Porém, as médias dos escores de 

desempenho e satisfação com este desempenho destes problemas foram apenas semelhantes. Para 

determinar a validade de constructo, os problemas priorizados pela COPM foram comparados 

com resultados de outros instrumentos aplicados. Estes instrumentos mensuravam o desempenho 

funcional e independência em atividades de autocuidado, mobilidade e função social e qualidade 

de vida das crianças (Pediatric Evaluation of Disability Inventory – PEDI, Preschool Quality of 

Life questionnaire – TNO AZL TAPQOL ou Children’s Quality of Life questionnaire – TNO 

AZL TACQOL, respectivamente). Dos problemas priorizados pela COPM, 50% tiveram 

correspondência com itens da PEDI e 39% com itens da TNO AZL TAPQOL ou TNO AZL 

TACQOL.  A validade de critério foi estabelecida por meio de questões abertas aos pais sobre a 

utilidade clínica da COPM, em que, 92% dos pais relataram que se sentiram confortáveis ao 

responder a COPM, 90% deles a acharam útil e 79% dos problemas mencionados pelos pais no 

questionário também foram priorizados através da COPM (Verkerk et al., 2006).  

 A COPM teve ambos os aspectos da validade de constructo estudados em 99 adultos 

portadores de diversas patologias (traumas de mão, doenças do sistema nervoso central e doenças 

neuromusculares, diabetes, artrites, artroses, entre outras). A validade divergente se estabeleceu 

pela baixa correlação entre os escores da Sickness Impact Profile-68 – SIP68, que mensura o 
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impacto da doença no funcionamento diário e comportamento, e os escores de desempenho (-

0,20; p=0,05) e de satisfação com este desempenho (-0,19; p=0,07) da COPM. A validade 

convergente foi determinada por 74% dos problemas de desempenho ocupacional priorizados 

pela COPM serem correspondentes com itens do Disability and Impact Profile – DIP que avalia 

atividades que podem ser prejudicadas por processos de doenças incapacitantes. Além disso, 63% 

de problemas priorizados pela COPM foram citados como uma quebra da qualidade de vida na 

DIP e 74% dos problemas priorizados como uma deficiência na SIP68 (Dedding et al., 2004).  

A versão norueguesa da COPM foi submetida aos estudos de validade de critério e de 

responsividade em 79 adultos com osteoartrite em mãos. Junto com a COPM foram aplicadas 

avaliações que mensuravam a gravidade de sintomas da artrite, osteoartrite, osteoartrite em mãos 

e qualidade de vida (Arthritis Impact Measurement Scales 2 – AIMS2, Western Ontario e 

McMaster Universities Osteoarthritis Index – WOMAC, Australian/Canadian Osteoarthritis 

Hand Index – AUSCAN e o Health Assessment Questionnaire modificado – MHAQ, 

respectivamente). A validade de critério foi estabelecida por 72% dos problemas priorizados na 

COPM serem correspondentes com as prioridades para a melhora na saúde descrita pelos clientes 

na AIMS2. Houve baixa correlação entre os escores de desempenho e satisfação com este 

desempenho da COPM e escores da MHAQ (0,21 e 0,28; p<0,05, respectivamente), AUSCAN 

(0,23; p<0,05 e 0,26 p<0,05, respectivamente) e WOMAC (0,16 e 0,24; p<0,05, 

respectivamente). Para investigar a responsividade, a COPM foi aplicada duas vezes pelo mesmo 

terapeuta ocupacional em um intervalo de quatro meses, correspondendo ao período de duração 

da intervenção. Dentre as avaliações utilizadas, a COPM mostrou-se mais sensível à mudanças 

clínicas. Além disso, 63% dos clientes, que responderam perguntas sobre a utilidade da COPM, a 

acharam de fácil entendimento (Kjeken et al., 2004).  

A COPM foi traduzida para o sueco e sua responsividade foi analisada. Foram coletados 

dados de 108 clientes em reabilitação ortopédica, neurológica ou geriátrica por 21 terapeutas 

ocupacionais. O intervalo de tempo da duração do processo de intervenção realizado variou entre 

3 à 262 dias.  A avaliação foi feita no início do processo de intervenção e a reavaliação, após seu 

término. Dos problemas priorizados pela COPM, 73% tiveram uma mudança de dois pontos ou 

mais nos escores de desempenho e satisfação com este desempenho (Wressle et al., 1999). 

 Outro estudo sobre a responsividade da COPM foi realizada com 60 adultos portadores de 

transtornos mentais (ansiedade, depressão, psicoses e outras patologias). A avaliação e a 
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reavaliação foram realizadas pelo mesmo terapeuta ocupacional e o intervalo entre elas variou de 

seis à 12 semanas, dependendo da duração da intervenção. Os resultados mostraram uma 

mudança significativa, de dois pontos ou mais, em 68% dos escores de desempenho dos 

problemas priorizados e em 72% dos escores de satisfação com este desempenho dos problemas 

priorizados (Chesworth, 2002).  

Bodiam (1999) também examinou o uso da COPM em processos de intervenção. Seu 

estudo avaliou a eficácia da intervenção da Terapia Ocupacional, a qual variou entre 1 à 34 

semanas, em 17 adultos com comprometimentos neurológicos.  Os escores de desempenho e 

satisfação com este desempenho obtiveram mudança média de 3,11 e 4,01 pontos, 

respectivamente. Ainda, neste estudo, se observou que em clientes que possuíam déficits 

cognitivos (atenção, memória, planejamento e solução de problemas) esta mudança de escore foi 

menos significativa do que em clientes sem déficits cognitivos. 

  Entretanto, no estudo clínico randomizado e controlado de Clare e colaboradores, 2011, 

sobre a reabilitação cognitiva com 69 clientes em estágios leves de DA, a COPM foi utilizada 

para estabelecer metas para a intervenção e para medir sua eficácia em 22 clientes. Neste estudo, 

os escores de desempenho e satisfação com este desempenho também foram dados pelo terapeuta 

que realizou a intervenção. Estes escores foram comparados com os escores dados pelos clientes, 

em aplicação da COPM anterior à intervenção feita por um avaliador cego. Como resultado se 

observou que o escore de desempenho dado pelo terapeuta foi mais baixo que o atribuído pelo 

cliente antes da intervenção, porém, estes escores foram parecidos após a intervenção realizada. 

Os escores de desempenho e satisfação com este desempenho tiveram um aumento significativo 

para os clientes (-3,742; p <0,001 e -4,877; p < 0,001, respectivamente), assim como os escores 

de desempenho atribuído pelos terapeutas (-8,027; p <0,001) (Clare et al., 2011).   

Embora a COPM tenha obtido resultados satisfatórios em mensurar a efetividade da 

intervenção de Terapia Ocupacional, seus autores advertem que estes dados não podem basear 

uma decisão de utilizar apenas a COPM em detrimento de outros instrumentos de avaliação que 

mensuram efeitos da intervenção de Terapia Ocupacional. É importante lembrar que a COPM irá 

refletir apenas as percepções do cliente sobre seu desempenho ocupacional e satisfação com este 

desempenho (Law et al., 2008). Se há necessidade de se conhecer outro aspecto do cliente para o 

delineamento da intervenção, outros instrumentos podem ser utilizados. Um exemplo prático 

pode ser a imprecisão da COPM em mensurar os componentes de desempenho dos clientes como 



 

 

21 
Introdução 

___________________________________________________________________________ 

apontam Chan e Lee (1997). Em outras palavras, a COPM é menos adequada para refletir um 

comprometimento nos componentes físicos, mentais, socioculturais e espirituais do desempenho 

ocupacional.  

Além disso, a COPM é focada no cliente, refletindo, portanto, apenas sua perspectiva 

sobre seu desempenho ocupacional. Esta percepção pode ser prejudicada, caso o cliente tenha 

déficits cognitivos. Por isso, Doig et al. (2010) estudaram a efetividade da intervenção da Terapia 

Ocupacional através da COPM e do Goal Attainment Scaling (GAS) em 14 clientes em 

reabilitação após traumatismo crânio-encefálico (TCE), cujo comprometimento cognitivo estava 

presente. Como resultado, foram encontradas mudanças significativas entre as avaliações pré-

intervenção e pós-intervenção nos escores de desempenho (5,07; p<0,01) e satisfação com este 

desempenho (6,40; p<0,01) da COPM respondidas pelo cliente e nos escores de desempenho 

(7,92; p<0,01) da COPM respondidas por um cuidador e nos escores da GAS (9,65; p<0,01), 

medidas através do Teste T de amostras pareadas. Apenas dois clientes não conseguiram pontuar 

a COPM adequadamente devido à comprometimentos cognitivos. A combinação de ambos os 

instrumentos foi muito útil, na medida em que ambos se complementam, facilitando suas 

aplicações. Kang et al., (2008), também estudaram a efetividade da intervenção de Terapia 

Ocupacional focada no cliente através da perspectiva do cliente (COPM) e da perspectiva do 

terapeuta utilizando o Assessment of Motor and Process Skills (AMPS). O estudo foi realizado 

com 31 crianças com atraso no desenvolvimento causado por diversas doenças (paralisia cerebral, 

autismo, retardo mental, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade e atraso no 

desenvolvimento). Como resultado, ambos os instrumentos (COPM e AMPS) mensuram 

mudanças significativas no desempenho ocupacional, porém, sob diferentes perspectivas. Os 

achados de ambos os estudos corroboram a possibilidade de utilizar outros instrumentos em 

conjunto com a COPM a fim de refinar os dados coletados. 

 A partir desta pequena revisão de alguns estudos sobre a COPM, se pode notar que a 

COPM possui aspectos positivos e negativos. Um dos aspectos negativos consiste na COPM não 

ser um instrumento para ser utilizado em todos os clientes e por todos os terapeutas. Para clientes 

que têm dificuldades de comunicação ou em expressar suas perspectivas, como em casos de 

clientes com comprometimentos cognitivos ou de linguagem, o uso da COPM oferece desafios. A 

abordagem no cliente e a semi-estruturação da COPM são os motivos para sua aplicação ser mais 

difícil caso o cliente tenha comprometimentos cognitivos, além de produzir resultados menos 
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válidos e confiáveis (Carswell et al., 2004a; Law et al., 2005). Por isso, os autores da COPM 

sugerem que ela seja aplicada a cuidadores, caso o cliente esteja inapto a responder suas questões 

(Law et al., 2005), obtendo resultados válidos e confiáveis (Verkerk et al., 2006). No estudo de 

Bodiam (1999) se pode observar esta dificuldade e a menor confiabilidade dos resultados obtidos 

com clientes que não têm o comprometimento cognitivo. Em contrapartida, no estudo de Clare et 

al., (2011) com idosos com DA leve, os escores atribuídos pelos idosos através da COPM tiveram 

um razoável grau de confiabilidade. Além disso, os idosos não tiveram dificuldade alguma em 

identificar metas para intervenção através da COPM e em pontuá-las. Portanto, mais estudos 

sobre este assunto devem ser realizados a fim de verificar o uso da COPM em pessoas com 

déficits cognitivos. 

Por outro lado, por se tratar de uma entrevista semiestruturada e ser focada no cliente, a 

COPM possibilita maior participação deste (Wressle et al., 2003) e consegue identificar 

problemas individuais no desempenho ocupacional. Isto auxilia no planejamento do tratamento 

na medida em que tais problemas se tornam objetivos terapêuticos a serem alcançados (Wressle 

et al., 2003). Estes problemas identificados individualmente pela COPM, muitas vezes, não são 

avaliados por outros instrumentos estruturados (Cup et al., 2003; Dedding et al., 2004; Verkerk et 

al., 2006). Além disso, sua sensibilidade a mudanças clínicas já foi observada em inúmeros 

estudos com diversas populações (Wressle et al., 1999; Chesworth, 2002; Wressle et al., 2003; 

Kjeken et al., 2004; Kang et al., 2008), e até mesmo com pessoas com algum comprometimento 

cognitivo (Bodiam, 1999; Clare et al., 2011; Doig et al., 2010) 

 Por se tratar de uma medida focada no cliente, além da participação ativa deste, é 

necessária também a disposição do terapeuta em escutar e colaborar com o cliente (Carswell et 

al., 2004a), o que pode ser um pouco trabalhoso. Afinal, é indispensável um conhecimento de 

terapeutas ocupacionais sobre o modo de utilizar a COPM, principalmente no desenvolvimento 

de habilidades para comunicar ao cliente o sistema de pontuação, significar o desempenho 

ocupacional na vida do cliente e esclarecer como este desempenho será avaliado através da 

COPM (Parker e Sykes, 2006). Para Magalhães e colaboradoras a leitura atenta do manual é 

suficiente para este conhecimento (Magalhães et al., 2009). 

 Considerando os aspectos positivos e negativos da COPM, se pode observar que os 

positivos superam os negativos, principalmente, porque a COPM reforça o modelo de prática 

centrada no cliente, focaliza a parceira terapeuta-cliente e é uma eficaz medida de desfecho 
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centralizada no desempenho ocupacional, o qual é o foco de intervenção do terapeuta 

ocupacional (Parker e Sykes, 2006). 

  Atualmente, a COPM vem sendo utilizada em mais de 35 países e já foi traduzida em 

mais de 20 idiomas diferentes (Carswell et al., 2004a). Para citar alguns destes trabalhos, existem 

versões da COPM sendo utilizadas e estudadas em Taiwan (Pan et al., 2003), Noruega (Kjeken et 

al., 2004), Suécia (Wressle et al., 1999, 2003), Índia (Morgan et al., 2002), Holanda (Cup et al., 

2003; Dedding et al., 2004; Eyssen et al., 2005; Verkerk et al., 2006), Itália (Spadaro et al., 2010) 

e entre outros países que utilizam a língua inglesa (Bodiam, 1999; Doig et al., 2010; Clare et al., 

2011).  

 Embora o trabalho não tenha sido publicado, em 1999, a COPM foi traduzida para o 

português de Portugal pela professora Silvia Gonçalves, da Escola Superior de Saúde do 

Alcoitão, em Lisboa, Portugal (Magalhães et al., 2009). No Brasil, foi feita apenas a tradução da 

COPM e de seu manual (Magalhães et al., 2009), não tendo sido realizada nenhuma etapa do 

estudo de confiabilidade e validade. 

Apesar disto, a COPM está sendo muito usada na clínica e até em pesquisas científicas. 

Para citar alguns destes trabalhos, Figueiredo et al. (2006) utilizou a COPM para investigar 

ganhos funcionais depois da intervenção de Terapia Ocupacional de clientes com lesões de mão e 

Tavares (2006) fez uso de parte da COPM para avaliar o desempenho ocupacional dentro do 

cotidiano de mulheres com diabetes mellitus em relação a internações hospitalares. A COPM 

também foi empregada para avaliar a efetividade da intervenção de Terapia Ocupacional, através 

de mudanças no desempenho ocupacional, em pacientes portadores de insuficiência renal crônica 

(IRC) em hemodiálise (Andolfato e Mariotti, 2009). Em outro estudo, a COPM foi empregada 

para comparar as áreas do desempenho ocupacional de clientes com epilepsia antes e após 

tratamento cirúrgico (Zanni et al., 2009). Em estudo de caso com paciente com DA grave em 

intervenção de Terapia Ocupacional, foram utilizados testes cognitivos e funcionais (MEEM, 

Testes de Fluência Verbal e do Relógio, Índice de Katz, COPM e Time diary) para avaliar a 

eficácia da intervenção. Neste estudo verificou-se que o conhecimento exaustivo do desempenho 

ocupacional por meio da COPM e do Time Diary permitiu acompanhar a evolução do paciente 

nas atividades de seu desempenho ocupacional, o que não seria possível somente com as 

avaliações cognitivas e o Índice de Katz. Portanto, a COPM e o Time Diary foram os únicos 

testes capazes de detectar os benefícios obtidos durante a terapia (Cunha et al., 2011). 
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 Considerando os estudos acima descritos, a versão brasileira da COPM obteve resultados 

satisfatórios em avaliar o desempenho ocupacional e a satisfação com este desempenho e sua 

responsividade em diferentes grupos diagnósticos.  

Na revisão de literatura, feito por autoras brasileiras, sobre o uso da COPM em Saúde 

Mental em estudos internacionais, se concluiu que a COPM pode ser utilizada em saúde mental 

(Bastos et al., 2010). Porém, para que o rigor científico seja atribuído aos resultados da versão 

brasileira da COPM é indispensável que sua confiabilidade e validade sejam estudadas.  

 

 

1.6. Auto – Avaliação do Funcionamento Ocupacional (SAOF) 

 

 

 A SAOF (Anexo B) foi desenvolvida por Baron e Curtin em 1990, no Departamento de 

Terapia Ocupacional da Universidade de Illinois, Chicago. Sua elaboração se estruturou em três 

pressupostos: o tratamento colaborativo, a base teórica do MOH e estudos de desenvolvimento da 

SAOF.  

 A SAOF é um instrumento estruturado que, originalmente, possui a versão longa e 

simplificada para adultos de 14 à 85 anos e para crianças de 10 à 13 anos. A administração dura, 

em média, 40 minutos. Pode ser usada em todos os tipos de acometimentos. O objetivo da SAOF 

é investigar a autopercepção, objetivos e prioridades de mudança do próprio sujeito em relação ao 

seu funcionamento ocupacional. Desta forma, a SAOF prioriza o estímulo ao engajamento do 

sujeito no tratamento. O funcionamento ocupacional, de acordo com o MOH (Kielhofner, 1985; 

2008), é formado pela interação da volição, habituação, habilidades e meio-ambiente. Volição 

inclui o senso de causalidade pessoal, valores, interesses e autoconhecimento. Habituação se 

refere à capacidade humana em completar atividades do cotidiano de modo efetivo, eficiente e 

regularmente. Habilidades incluem habilidades básicas para o desempenho de tarefas. O meio-

ambiente inclui objetos, outras pessoas, contexto e as formas de ocupação. 

 A SAOF é composta por 23 questões as quais abrangem sete áreas de conteúdo 

relacionadas ao funcionamento ocupacional: a causalidade pessoal se refere à imagem e as 

expectativas que o sujeito faz de si próprio; valores organizam o comportamento do sujeito 

através de suas prioridades; interesses são atividades que o indivíduo gosta e tem prazer em 
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realizar; papéis são o conjunto de características no comportamento que são esperadas para a 

idade e posição social específica; hábitos estruturam as ações diárias para conseguir maior 

eficiência no desempenho de tarefas exigidas pelo seu papel ocupacional; habilidades (físicas ou 

mentais) auxiliam na expressão, no contato social e na ação; meio-ambiente diz respeito à 

variedade de locais onde a pessoa passa o seu tempo e inclui as pessoas com que se relaciona, 

objetos e recursos sociais.  

 A percepção individual do sujeito sobre estas áreas do funcionamento é quantificada 

através de uma escala de três pontos de classificação (Ponto forte, Adequada e Necessidade de 

Melhora), nas quais seu desempenho é avaliado como: Muito Bom, Bom e Presença de 

Dificuldades.  

 Os estudos de tradução transcultural, validade de critério, confiabilidade intraexaminador 

e a elaboração de uma versão adaptada da SAOF já foram realizados no Brasil (Tedesco, 2000; 

Tedesco et al., 2010). É importante destacar que a versão utilizada neste estudo trata-se da versão 

traduzida transculturamente, válida, confiável e não-adaptada da SAOF (Tedesco, 2000). Na 

versão adaptada as questões passaram a ter o formato de pergunta e foram incorporadas algumas 

modificações semânticas e conceituais, além do acréscimo de algumas questões. As respostas 

variam entre três alternativas: sim, não e não sei (Tedesco et al., 2010). 

 Em um estudo (Bezerra, 2006) sobre a percepção do funcionamento ocupacional e da 

qualidade de vida de sujeitos que faziam hemodiálise, a SAOF foi utilizada como instrumento de 

avaliação. Na coleta de informações, a SAOF foi bastante útil, apesar de parte considerável dos 

participantes relatar dificuldade em entender alguns de seus tópicos. A SAOF também foi 

utilizada para mensurar o funcionamento ocupacional de mulheres obesas, sendo muito útil e 

apropriada para investigar a influência da obesidade no desempenho ocupacional (Morais, 2004). 

 

 

1.7. Lista de Identificação de Papéis Ocupacionais  

 

 

 A Lista de Identificação de Papéis Ocupacionais (Anexo C; Oakley et al., 1986) é um 

inventário escrito que operacionaliza constructos dentro do MOH (Kielhofner, 1985; 2008).  Ele 

identifica a autopercepção da pessoa em relação ao desempenho de papéis ocupacionais ao longo 
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da vida e a importância atribuída à eles. É auto-aplicável e sua realização constitui-se de duas 

etapas.  

 Na primeira etapa, o sujeito identifica papéis ocupacionais desempenhados e não 

desempenhados em seu passado, presente e futuro, a partir de uma lista pré-estabelecida 

(estudante, trabalhador, voluntário, cuidador, serviço doméstico, amigo, membro de família, 

religioso, passatempo/amador, participantes em organizações e outros para identificar papéis não 

listados). O conceito de papel ocupacional diz respeito à funções sociais e práticas que os 

indivíduos vão adquirindo ao longo da vida, ou seja, um conjunto de características em nosso 

comportamento que é esperado devido a nossa idade e posição social específica. Eles nos 

capacitam a estruturar nossa participação social e ajudam a organizar os comportamentos 

produtivos, fornecendo uma identidade pessoal e organizando o uso do tempo. Sofrem influência 

do ambiente e das expectativas sociais (Kielhofner, 2008).  

 Na segunda etapa, o sujeito atribui a cada papel ocupacional descrito seu grau de 

importância, podendo variar de Nenhuma Importância, Alguma Importância à Muita Importância.  

 A Lista de Identificação de Papéis Ocupacionais exige tempo curto para sua 

administração, aproximadamente 15 minutos, e pode ser utilizada com adolescentes, adultos e 

idosos com quaisquer tipos de comprometimentos. Sua tradução transcultural, sua validade e 

confiabilidade já foram realizadas no contexto brasileiro (Cordeiro, 2005; Cordeiro et al., 2007). 

 Em 2011, a Lista de Identificação de Papéis Ocupacionais foi utilizada em estudo sobre a 

influência dos papéis ocupacionais na qualidade de vida de pacientes com esquizofrenia. 

Verificou-se que os papéis ocupacionais desempenhados no presente tem uma influência positiva 

na qualidade de vida destes pacientes. Neste estudo, a Lista de Papéis atendeu aos objetivos do 

estudo e se mostrou aplicável a esta população (Silva, 2011). 

 

 

 1.8. Comprometimento Cognitivo Leve (CCL) 

 

 

 O Comprometimento Cognitivo Leve (CCL) é uma condição clínica em que estão 

presentes déficits no desempenho cognitivo com relativa preservação de outros domínios 
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funcionais, se comparado com pessoas saudáveis da mesma idade e nível educacional (Petersen 

et al., 1999; Winblad et al., 2004). Especificamente, os critérios diagnósticos são: (i) queixa de 

memória, preferencialmente descrita por um informante; (ii) preservação relativa da cognição 

geral para a idade e grau de escolaridade; (iii) atividades de vida diária preservadas ou pouco 

prejudicadas e (iv) ausência de demência (Petersen, 2004).  A diferenciação entre idosos com 

CCL e idosos saudáveis só é possível após um extenso processo de avaliação, incluindo testes 

neuropsicológicos e cognitivos (Petersen, 1999; Winblad et al., 2004; Diniz et al., 2007; Nunes et 

al., 2008; Petersen, 2011).   

Estudos recentes revelaram que idosos com CCL podem também possuir dificuldades em 

desempenhar algumas atividades instrumentais de vida diária (Pereira et al., 2010a; Pereira et al., 

2010b). As atividades da vida diária (AVDs) podem ser classificadas em básicas, instrumentais e 

avançadas. As básicas estão relacionadas aos cuidados pessoais e necessárias a automanutenção 

do indivíduo, como alimentação, vestuário, transferência, continência e banhar-se. As 

instrumentais seriam atividades mais complexas, necessárias para a vida independente no lar e na 

comunidade, como realizar as tarefas domésticas, compras, administrar as próprias medicações, 

manusear dinheiro, entre outras. Enquanto que as AVDs avançadas referem-se a atividades 

sociais, de trabalho e lazer do indivíduo (Pfeffer et al., 1982).  

Em um estudo clínico controlado, com idosos com CCL foi verificado que estes possuem 

menor velocidade e precisão no desempenho de atividades instrumentais da vida diária 

comparado com o desempenho de idosos saudáveis. Neste estudo, as atividades investigadas 

foram o uso do telefone, localização de informações nutricionais nos rótulos dos alimentos, 

compras, habilidades financeiras e gestão de medicação (Wadley et al., 2008). Portanto, avaliar a 

capacidade funcional destes idosos também pode auxiliar na diferenciação entre idosos 

saudáveis, com CCL e com demência leve (Farias et al., 2006).  

  

  Além disso, a detecção precoce de alterações funcionais associadas à alterações 

cognitivas leves pode contribuir para identificação de idosos que estão em maior risco de vir a 

desenvolver demências. Finalmente, uma melhor compreensão da natureza dos déficits 

funcionais no CCL vai ajudar o desenvolvimento e implementação de intervenções orientadas 

para a melhora do desempenho de atividades do cotidiano ou para prolongar a independência. 
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Além disso, os testes que avaliam a capacidade funcional costumam ser menos influenciados pela 

escolaridade e etnia (Farias et al., 2006). 

 O diagnóstico de CCL pode ser classificado em dois tipos: amnéstico e não-amnéstico 

(Petersen, 2004). No CCL amnéstico o comprometimento de memória é clinicamente 

significante, porém, não preenche critérios para demência. No CCL amnéstico pode haver 

acometimento de outras capacidades cognitivas, como o funcionamento executivo, uso da 

linguagem e habilidades visuoespaciais, sendo chamado de CCL amnéstico múltiplas funções. O 

CCL não-amnéstico é caracterizado por um declínio sutil das funções não relacionadas à 

memória, comprometendo atenção, uso da linguagem ou habilidades visuoespaciais. O CCL não 

amnéstico pode apresentar acometimento em uma única função ou em múltiplas funções 

(Petersen, 2004). 

Entretanto, de acordo com o estudo de Brandt et al., (2009), todos os tipos de CCLs 

possuem déficits de funções executivas como planejamento e solução de problemas quando 

comparados à idosos saudáveis.  Idosos com CCLs múltiplas funções, cujos déficits são memória 

episódica, linguagem ou cognição espacial, possuem dificuldades mais significativas no 

planejamento e solução de problemas e memória de trabalho que idosos com CCL única função 

(Brandt et al., 2009).  

O tipo mais freqüente de CCL é o CCL amnéstico (Petersen, 2004), porém, já foi 

encontrada uma maior prevalência do CCL amnéstico múltipas funções (Diniz et al., 2008). 

Quando pessoas com CCL são seguidas ao longo do tempo, observamos que algumas evoluem 

para a Doença de Alzheimer (DA) ou outras demências, mas algumas se mantêm estáveis ou se 

reestabelecem (Winblad et al., 2004). Porém, estudos clínicos demonstraram que pessoas com 

CCL possuem um maior risco em desenvolver DA ou outras demências do que pessoas que não 

têm CCL (Petersen et al., 2004; Forlenza et al., 2010). Outro estudo clínico mostrou que em mais 

de 90% de idosos com CCL amnéstico, os quais tiveram progressão para demência, havia a 

apresentação de sinais clínicos da DA (Petersen, 2005). Porém, em estudo mais recente feito por 

Brandt et al., (2009) se demonstrou que este risco é maior em pessoas com CCL não-amnéstico 

múltiplas funções do que em pessoas com CCL amnéstico.   

 Considerando estudos recentes sobre estes diferentes aspectos que envolvem o 

diagnóstico de CCL, a National Institute on Aging and the Alzheimer’s Association formou uma 

força-tarefa a fim de definir novos critérios para o diagnóstico clínico de DA, incluindo novos 
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critérios para CCL.  Neste encontro foi proposto o termo “CCL devido à DA” (Albert, 2011). 

Diagnósticos de CCL devido à DA foram definidos para uso em pesquisa clínica, utilizando 

biomarcadores de DA, e na prática clínica. Os biomarcadores para a DA atualmente disponíveis 

possibilitam a detecção do peptídeo β-amiloide (βA-42) e da proteína tau, que apresentam 

correlação com a patologia da mesma (Forlenza et al., 2010). 

 No Brasil, em consenso realizado pelo Departamento Científico de Neurologia Cognitiva 

e do Envelhecimento da Academia Brasileira de Neurologia também se recomendou novos 

critérios para diagnóstico de DA baseado nestes novos critérios propostos por Albert et al. 

(2011). Neste consenso também se recomendou novos critérios diagnósticos clínicos para o CCL 

devido à DA, o qual inclui: (i) queixa de alteração cognitiva relatada pelo paciente, informante 

próximo ou profissional; (ii) evidência de comprometimento em um ou mais domínios cognitivos 

tipicamente incluindo a memória, obtida através de avaliação que compreenda os seguintes 

domínios cognitivos: memória, função executiva, linguagem e habilidades visuo-espaciais; ou 

exame neuropsicológico; (iii) preservação da independência nas atividades funcionais. Pode 

haver problemas leves para executar tarefas complexas anteriormente habituais, tais como pagar 

contas, preparar uma refeição ou fazer compras. O paciente pode demorar mais, ser menos 

eficiente e cometer mais erros ao executar essas atividades. No entanto, ainda é capaz de manter 

sua independência com mínima assistência; (iv) não preenche critérios para demência (Frota et 

al., 2011). Tais critérios diagnósticos devem ser aplicados somente depois de descartados a 

existência de outras condições que possam levar ao declínio cognitivo (traumatismo, 

comprometimentos vasculares, medicações, depressão). Além de haver evidência de declínio 

longitudinal da cognição compatível com evolução natural da DA e histórico familiar de DA 

(Frota et al., 2011).  

  Atualmente, não há medicações para o tratamento de CCL que tenham sido aprovadas 

pelo Food and Drug Administration (FDA) (Petersen, 2011). Em alguns estudos clínicos 

controlados, não houve redução significativa nas taxas de progressão para demência em pacientes 

com CCL os quais tenham passado pelo tratamento utilizado para DA (donepezil, galantamina e 

rivastigmina) (Winblad et al., 2004; Petersen, 2005; Chertkow, 2008). O uso de antiinflamatórios 

não-hormonais, reposição de estrógeno, Ginkgo Biloba e vitamina E também não mostrou 

evidências suficientes de que seu uso fosse significativo (Petersen et al., 2005). Em estudo clínico 

sobre o efeito de doses altas de vitamina E e donepezil em pessoas com CCL revelou que o 
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donepezil reduziu significantemente o risco de progressão para DA pelos primeiros 12 meses do 

estudo, porém, não obteve efeitos significantes no risco de DA após 36 meses. A vitamina E não 

foi significante na redução do risco de progressão para DA em qualquer tempo em que a 

avaliação foi feita (Petersen et al., 2005). Uma explicação para esta ineficácia no tratamento 

farmacológico pode ser atribuído à variedade de causas que o sutil comprometimento cognitivo 

pode possuir. Por isso, é difícil determinar qual intervenção terá melhores resultados (Petersen, 

2011).  

  Paralelamente, intervenções não-farmacológicas estão progressivamente sendo 

reconhecidas como importantes medidas de suporte contra a perda cognitiva. Há evidências de 

que atividades de lazer, estimulação cognitiva e atividades físicas podem promover parte de um 

estilo de vida saudável de pessoas com CCL, todas com o intuito de preservar a memória 

(Winblad et al., 2004; Chertkow, 2008).  De acordo com estas informações, no trabalho de Talib 

et al. (2008) foi estudada a ação do treino cognitivo em idosos saudáveis na atividade da enzima 

PLA2, envolvida nos processos responsáveis pela aquisição e recuperação da memória. Este 

estudo revelou que o treino cognitivo promoveu mudanças bioquímicas medidas através do 

aumento da atividade da enzima PLA2.  

De acordo com revisão de literatura sobre programas de reabilitação cognitiva para 

pessoas com CCL, incluindo dados de alguns estudos clínicos randomizados, há uma melhora 

significante nas funções executivas ao final de treinos cognitivos (Jean et al., 2010). Na revisão 

realizada por Petersen, 2011, também foi verificado que a reabilitação cognitiva exerce bons 

efeitos sobre a capacidade cognitiva de idosos com CCL. Além disso, o envolvimento em 

exercícios aeróbicos e em atividades intelectuais e participação em atividades sociais podem ser 

benéficos, apesar da necessidade de mais estudos para confirmar sua eficácia na redução do risco 

de progressão para a DA (Petersen, 2011).                                    
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2. OBJETIVOS 

 

 

 

2.1. Objetivo primário   

 

 

Verificar a confiabilidade e validade da versão brasileira da Medida Canadense de 

Desempenho Ocupacional (COPM) em clientes com Comprometimento Cognitivo Leve (CCL). 

 

 

2.2. Objetivo secundário  

 

 

Estabelecer a confiabilidade dos resultados no intraexaminador e interexaminadores e a 

validade divergente da versão brasileira da COPM em clientes com CCL.                 
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3. MÉTODOS 

 

 

3.1. Desenho 

 

 

Estudo transversal. 

 

 

3.2. Amostra  

 

 

Os indivíduos participantes deste projeto fazem parte de um estudo prospectivo em 

andamento desde 2002 sobre o envelhecimento cognitivo e DA do ambulatório de Psicogeriatria 

do Laboratório de Investigações Médicas-27 (LIM-27) do Instituto de Psiquiatria do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (IPq-HCFMUSP).  Estes 

indivíduos são avaliados por equipe multidisciplinar anualmente se diagnosticados CCL ou 

demência e a cada dois anos, se considerados controles. Estes idosos foram recrutados através de 

triagem aberta e regular do IPq-HCFMUSP, de encaminhamento de outras unidades do 

Complexo HCFMUSP, de notas em imprensa e entrevistas em rádio e televisão, divulgação 

dentre os alunos da Universidade Aberta da Terceira Idade da Universidade de São Paulo (USP) 

ou por demanda espontânea para avaliação de declínio cognitivo suspeito.  

 Os sujeitos selecionados para este estudo prospectivo passaram por uma triagem feita pela 

equipe médica especializada, composta por geriatras, neurologistas e psiquiatras, em desordens 

demenciais da equipe do LIM-27. Nesta triagem os participantes foram avaliados por meio do 

Mini-Exame do Estado Mental (MEEM; Brucki et al.,  2003; Folstein et al., 1975) e seus 

acompanhantes forneceram informações a respeito da funcionalidade e cognição dos 

participantes.  Após esta triagem inicial os sujeitos foram submetidos aos protocolos de 

avaliações clínicas e de avaliações neuropsicológicas.  
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 As avaliações clínicas realizadas foram a versão brasileira do Mini-Exame do Estado 

Mental da Entrevista Estruturada Para Diagnóstico de Transtornos Mentais em Idosos de 

Cambridge (CAMDEX) (Bottino et al., 1999; Roth et al., 1986; Nunes et al., 2008), o qual 

provem escores para o Teste Cognitivo de Cambridge (CAMCOG), Teste Mental Abreviado 

(AMT; Roth e  Hopkins, 1953), Mini-exame do Estado Mental (MEEM; Brucki et al.,  2003; 

Folstein et al., 1975). Para investigar a existência de déficits cognitivos devido a causas 

vasculares ou por sintomatologia depressiva, foram empregados o Escore Isquêmico de 

Hachinski (Hachinski et al.,1975) e a Escala de Depressão de Hamilton (HAM-D; Hamilton, 

1960), respectivamente. O Teste do Desenho do Relógio, o qual faz parte do CAMCOG, foi 

pontuado de acordo com os critérios de Sunderland (Sunderland et al.,1989).  

 As avaliações neuropsicológicas foram realizadas por neuropsicólogos treinados e com a 

finalidade de definir diagnóstico. As avaliações utilizadas foram Teste Comportamental de 

Memória de Rivermead (RBMT; Wilson et al., 1985; Oliveira e Schmidt, 1999; Yassuda et al., 

2010), Fuld Object-Memory Evaluation (FOME; Fuld, 1980), Fluência Verbal-categoria frutas, 

Teste de Trilhas A e B (Army Individual Test Battery, 1944), Teste Breve de Performance 

Cognitiva (SKT; Erzigkeit, 1991; Flaks et al., 2006) e o subtestes Vocabulário e Cubos da Escala 

Wechsler revisada para adultos (WAIS-R) (Wechsler, 1981).  

 Evidências de declínio funcional foram investigadas através do Questionnaire of 

Cognitive Disorders of the Elderly (IQCODE) (Jorm e Jacomb, 1989) e da Escala de Demência 

de Blessed (BDS; Blessed et al., 1968). Testes de laboratório também foram feitos para descartar 

causas reversíveis do comprometimento cognitivo incluindo: função da tireóide, hemograma 

completo, ácido fólico e vitamina B12, perfil lipídico do sangue, teste de sífilis. Estudos de 

neuroimagem eram realizados, caso necessário, de acordo com julgamento clínico.  

 Uma reunião com equipe multidisciplinar (psiquiatras, geriatras, neurologistas, 

neuropsicológos, terapeutas ocupacionais e gerontólogos) era realizada para que o diagnóstico de 

consenso fosse feito baseado nos resultados destes protocolos de avaliações clínicas, 

neuropsicológicas, funcionais, laboratoriais e de neuroimagem. Este diagnóstico se dividia em 

três grupos: DA leve, moderada ou grave de acordo com os critérios do National Institute for 

Communicative Disordes and Stroke-Alzheimer’s Disease and Related Desorders Association  

(“NINCS-ADRDA Work Group”; McKhan et al., 1984); CCL, amnéstico ou não-amnéstico e 

múltiplas funções, de acordo com os critérios de Petersen et al., 1999, e controles normais (sem 
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comprometimento cognitivo). A discussão detalhada dos resultados destas avaliações pode ser 

encontrada em estudos anteriores do nosso grupo os quais descrevem esta população (Diniz et al., 

2008; Nunes et al., 2008; Pereira et al., 2008). 

 Nossa amostra de 58 sujeitos foi selecionada aleatoriamente a partir de uma lista com 

todos pacientes com CCL deste estudo prospectivo acima descrito sem o conhecimento prévio 

pela pesquisadora destes pacientes CCL. A COPM, SAOF e Lista de Identificação de Papéis 

Ocupacionais foram realizadas após o estabelecimento do diagnóstico de consenso. O intervalo 

médio de tempo entre a realização do diagnóstico de consenso e a primeira aplicação da COPM 

foi de 7,43 (6,78) meses. Os participantes do estudo estavam sendo acompanhados regularmente 

no ambulatório de memória e não estavam sendo submetidos a quaisquer intervenções.  

 Aproximadamente 36,2% das pessoas que constavam no grupo de diagnóstico CCL, cujo 

contato telefônico foi realizado, não participaram da pesquisa. Dentre as razões para a recusa 

foram citadas: estarem com algum comprometimento físico que impedia ou dificultava a 

locomoção até o IPq-HCFMUSP, estarem viajando ou morando com os filhos em outra cidade, já 

terem falecido ou, enfim, por não terem o desejo de participar da pesquisa.  

 Para o presente estudo, foi considerada a versão brasileira do Exame de Cambridge para 

Transtornos Mentais (CAMDEX) (Bottino et al., 1999; Roth et al., 1986; Nunes et al., 2008), em 

sua parte que testa aspectos cognitivos (CAMCOG). Dos subtestes do CAMCOG também foram 

utilizados o Teste de Fluência Verbal e Teste do Desenho do Relógio, pontuado de acordo com os 

critérios de Sunderland (Sunderland et al., 1989). Também foram analisados o Escore Isquêmico 

de Hachinski (Hachinski et al., 1975), a HAM-D (Hamilton, 1960) e foram incluídos nas análises 

os resultados da Avaliação Clínica de Demência (CDR) (Hughes et al., 1982).   

  

 

3.3. Critérios de Inclusão 

 

 

Os critérios de inclusão dos participantes neste estudo foram: 

i. seguimento no ambulatório de Psicogeriatria do LIM-27 do IPq – HCFMUSP; 

ii. maiores de 65 anos;  

iii. alfabetizados;  
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iv. ambos os sexos;  

v. capazes de se comunicarem bem em português; 

vi. diagnóstico de CCL de acordo com os critérios de Petersen et al., 1999 (dados clínicos, 

neuropsicológicos e funcionais analisados em consenso por equipe multidisciplinar);  

vii. aceitar participar da pesquisa voluntariamente e assinar o termo de consentimento livre e 

esclarecido.  

 

 

3.4. Critérios de Exclusão 

 

 

Os critérios de exclusão dos participantes neste estudo foram: 

i. diagnóstico de transtornos psiquiátricos segundo os critérios da CID-10 (WHO, 1992), 

como Esquizofrenia, Transtorno Afetivo Bipolar, Transtorno Depressivo Grave ou 

Recorrente e Dependência de Álcool e Drogas; 

 

 

3.5. Aspectos Éticos  

 

 

Todos os sujeitos convidados a participar do estudo foram informados sobre seus 

objetivos e procedimentos, e os consentimentos foram solicitados somente após explicação feita 

por telefone pela pós-graduanda. As pessoas que consentiram em participar do estudo assinaram 

o termo de consentimento pós-informado aprovado pela Comissão de Ética para Análise de 

Projetos de Pesquisa (CAPPesq) do HCFMUSP e Comissão Nacional de Ética em Pesquisa do 

Ministério da Saúde (CONEP/MS). Os participantes foram informados de que suas identidades e 

informações obtidas através das entrevistas da COPM eram absolutamente confidenciais. Todos 

os participantes foram assegurados da possibilidade de interromper seu envolvimento no estudo a 

qualquer momento. A inclusão neste estudo não acarretou qualquer interferência nos seguimentos 

dos participantes no Ambulatório de Psicogeriatria do LIM-27. Considerando que o estudo não 
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envolveu nenhum procedimento invasivo ou exame complementar, houve riscos mínimos de 

natureza psíquica ou física para os participantes. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética 

do HCFMUSP sob registro de pesquisa nº 4306, projeto CAPPesq nº 1266/09. 

 

 

3.6. Estudo da Confiabilidade Teste-reteste 

 

 

A avaliação da confiabilidade da COPM em clientes com CCL foi realizada através da 

confiabilidade teste-reteste: intraexaminador e interexaminadores. O estudo da consistência 

interna não se aplica à COPM, já que seus itens, os quais serão pontuados, são gerados por quem 

responde a COPM. Portanto, estes itens são individuais e podem ter uma grande variação entre 

sujeitos que respondem a COPM. 

Todas as aplicações da COPM realizadas neste estudo seguiram os critérios estabelecidos 

pelo manual da COPM publicado por Magalhães em 2009. Quando incluídos no estudo, os 

participantes foram selecionados de forma aleatória para que participassem apenas de uma etapa 

do estudo (intraexaminador ou interexaminadores) a fim de que não fossem sobrecarregados.  

 Participaram 30 sujeitos do estudo da confiabilidade intraexaminador. A COPM foi 

administrada duas vezes (T0 e T1) pela mesma terapeuta ocupacional. A média do intervalo entre 

as duas avaliações foi de 15,8 (6,9) dias. Três sujeitos foram excluídos deste estudo por não terem 

comparecido à segunda aplicação da COPM.  

 Participaram 28 sujeitos do estudo da confiabilidade interexaminadores. A COPM foi 

aplicada duas vezes, por dois examinadores, terapeutas ocupacionais (E1 e E2), em um mesmo 

indivíduo. A aplicação da COPM pelos dois examinadores (E1 e E2) foi realizada separada e 

consecutivamente a fim de excluir a influência do tempo nas respostas obtidas pela COPM.  Dois 

fatores contribuíram para diminuir a influência da possível memorização das informações 

colhidas através da COPM.  Um dos fatores consiste na semi-estruturação da COPM, pois as 

perguntas formuladas para a investigação da percepção do sujeito sobre seu desempenho 

ocupacional não são pré-definitivas. Portanto, cada examinador formula sua maneira própria de 

administrar a COPM, podendo utilizar diferentes perguntas para investigar a percepção do 

desempenho ocupacional durante a COPM. Cup et al., (2003) apontou a importância do estudo 
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desta peculiaridade da COPM. Outro fator incide no fato da COPM ter sido aplicada junto com 

outras duas avaliações (SAOF e Lista de Identificação de Papéis Ocupacionais) utilizadas para o 

estudo de validação.  

Para investigar a confiabilidade na identificação de problemas no desempenho 

ocupacional da COPM, os problemas priorizados na primeira entrevista da COPM (T0 e E1) 

foram comparados com os problemas priorizados na segunda entrevista (T1 e E2). Para cada 

participante, a concordância foi expressa pelo número de problemas priorizados na segunda 

entrevista (T1 e E2) que também foram priorizados na primeira (T0 e E1). É importante ressaltar 

que, de acordo com o manual de aplicação da COPM (Magalhães et al., 2009), apenas os cinco 

problemas com grau de importância mais alta são selecionados para a quantificação dos escores 

de desempenho e satisfação com este desempenho, e foram somente estes problemas priorizados, 

no máximo, cinco, que foram comparados.  

Para o estudo da confiabilidade dos escores de desempenho e satisfação com este 

desempenho da COPM foram analisados apenas os escores referentes aos problemas priorizados 

em ambas as entrevistas (T0 e T1  e  E1 e E2).  

 

 

3.7. Estudo da Validade Divergente 

 

 

Participaram do estudo de validade 58 sujeitos, os quais foram entrevistados com a 

COPM, SAOF e Lista de Identificação de Papéis Ocupacionais em um mesmo dia, pela mesma 

terapeuta ocupacional. Na primeira vez em que a COPM foi aplicada (T0 ou E1), a SAOF e a 

Lista de Identificação de Papéis Ocupacionais também eram aplicadas. É importante salientar que 

estes indivíduos também participaram de apenas uma parte do estudo de confiabilidade teste-

reteste (intraexaminador ou interexaminadores). Entretanto, 3 participantes não puderam 

comparecer à segunda entrevista da COPM, sendo excluídos do estudo da confiabilidade 

intraexaminador. 

 Os resultados do escore total de desempenho obtido através da COPM foram 

correlacionados com o escore total da SAOF e com o número de papéis desempenhados no 

presente avaliado pela Lista de Identificação de Papéis Ocupacionais de cada participante. O 



 

 

38 Métodos 

___________________________________________________________________________ 

número de problemas priorizados pela COPM também foi correlacionado com o escore total da 

SAOF e com o número de papéis desempenhados no presente avaliado pela Lista de 

Identificação de Papéis Ocupacionais de cada participante. 

 Apesar de os três instrumentos (COPM, SAOF e Lista de Papéis) avaliarem o 

desempenho das atividades do cotidiano sob o ponto de vista do sujeito, eles o avaliam através de 

diferentes constructos. 

 A COPM é um instrumento semiestruturado que mensura a autopercepção do sujeito 

sobre seu desempenho ocupacional, o qual é resultado da interação entre pessoa, ambiente e 

ocupação. A pessoa possui componentes do desempenho ocupacional, o ambiente é constituído 

por elementos diversos e a ocupação é dividida em três áreas. Esta definição está baseada no 

CMOP, no qual a COPM é fundamentada. 

 A SAOF e a Lista de Papéis são instrumentos estruturados e construídos sob o mesmo 

modelo teórico (MOH), porém, avaliam o desempenho de atividades do cotidiano também de 

maneiras diferentes. 

 A SAOF investiga a percepção do sujeito sobre seu funcionamento ocupacional, o qual é 

formado pela interação da volição, habituação, habilidades, os quais são características da 

pessoa, e o ambiente.   

 Já a Lista de Papéis investiga a percepção do indivíduo sobre o desempenho de papéis 

ocupacionais e sua importância ao longo do tempo. Um papel ocupacional pode estar envolvido 

com várias atividades do cotidiano, formando funções sociais e práticas e organizando 

comportamentos produtivos. Sofrem influência do ambiente e das expectativas sociais 

(Kielhofner, 2008).  

 Portanto, apesar de serem construídas sob o MOH, SAOF e Lista de Papéis avaliam 

diferentes conceitos do MOH, o funcionamento ocupacional e papéis ocupacionais, 

respectivamente. Desta maneira, é esperado que a correlação entre a COPM, SAOF e Lista de 

Papéis seja fraca já que estes avaliam constructos diferentes o que confirmaria a validade 

divergente. 

 

 

3.8. Análise dos Dados 
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 Dados descritivos dos aspectos sócio-demográficos e cognitivos da população e das 

categorias de problemas priorizados (autocuidado, produtividade e lazer) pela COPM foram 

gerados. 

O Teste de Kolmogorov-Smirnov foi utilizado para verificar se as variáveis contínuas 

seguiam distribuição normal. 

Para comparação dos aspectos sócio-demográficos, cognitivos e o número de problemas 

priorizados entre os dois subgrupos de estudo (intraexaminador e interexaminadores), as 

variáveis contínuas com distribuição normal foram analisadas através do teste T de Student de 

amostras independentes. As variáveis contínuas que não seguiam distribuição normal foram 

analisadas através do Teste de Mann-Whitney. As variáveis categóricas foram analisadas pelo 

Teste do Qui-quadrado ou, em condições violadas, pelo Teste exato de Fisher.  

Para a análise de comparação das categorias de problemas priorizados (autocuidado, 

produtividade e lazer) entre o T0 e T1 e entre E1 e E2 foi utilizado o Teste de Qui-quadrado. 

Para a análise de confiabilidade teste-reteste dos problemas priorizados e de seus escores 

de desempenho e satisfação foi utilizado o Coeficiente de Correlação Intraclasse (CCI; Shrout e 

Fleiss, 1979) usando o one-way random effects model (intraexaminador) e two-way mixed effects 

model (interexaminadores). Coeficientes de CCI de 0,4 até 0,6 são considerados fracos, >0,6 são 

considerados bons e >0,75 são considerados excelentes (Fleiss, 1986). Para a análise dos 

problemas priorizados o coeficiente de Kappa não pode ser utilizado pela variável número de 

problemas não ser categórica.  

Para a análise das diferenças entre as variáveis contínuas, médias dos escores do 

desempenho e satisfação com desempenho, no estudo de confiabilidade, foi usado o Teste T de 

Student para amostras pareadas, pois seguiam distribuição normal. 

As correlações entre as variáveis contínuas, escores de desempenho e número de 

problemas priorizados pela COPM e escores da SAOF e número de papéis identificados no 

presente pela Lista de Identificação de Papéis Ocupacionais, foram avaliadas por meio do Teste 

de Correlação de Spearman, dada a ausência de distribuição normal dos dados analisados. As 

nomenclaturas utilizadas para definir a graduação das correlações obtidas neste estudo são 

definidas por Dancey e Reidy (2006): 

(i) zero: igual à zero; 

(ii) fraca:  0,1 até 0,3;  
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(iii) moderada: 0,4 à 0,6;   

(iv) forte: 0,7 à 0,9;  

(v) perfeito: igual à 1,0. 

Para a realização das análises estatísticas acima descritas foi utilizado o Statistical 

Analysis Statistical – SPSS for WINDOWS, versão 13 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). O valor 

de p considerado para a significância estatística foi de ≤ 0,05 (α=95%). 
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4. RESULTADOS 

 

 

4.1. Características sócio-demográficas e cognitivas da população 

 

 

As características sócio-demográficas e cognitivas da população do estudo, incluindo os 

subtipos de CCL, estão apresentadas na tabela 1.  

 

Tabela 1. Características sócio-demográficas e cognitivas da população 

 Intraexaminador 

(n=27) 

Interexaminadores 

(n=28) 

    p 

Idade - média (DP) 75,2 (6,0) 73,0 (5,7) 0,157
a 

Escolaridade (anos) 11,2 (4,5) 9,0 (5,7) 0,126
a 

Sexo (%) 

Feminino 

Masculino 

 

66,7% 

33,3% 

 

75,0% 

25,0% 

 

0,496
b 

Estado Civil (%) 

Casado 

Divorciado/Solteiro/Viúvo 

 

55,6% 

33,3% 

 

46,4% 

14,2% 

 

0,341
b 

Aposentados (%) 77,8% 85,7% 0,503
c 

Subtipos de CCL (%) 

Amnéstico (único e múltiplos domínios)    

Não-Amnéstico (único e múltiplos domínios)    

 

74,0% 

26,0% 

 

82,1% 

17,9% 

 

0,686
b 

CDR (%)  

0,0 

0,5 

1,0 

 

29,6% 

51,9% 

18,5% 

 

25,0% 

75,0% 

0,0% 

 

 

0,040
c 

CAMGOC – média (DP)  91,5 (7,7) 87,3 (8,4) 0,127
a 

Fluência Verbal – média (DP)  13,8 (4,7) 15,8 (4,6) 0,206
a 

Teste do Desenho do Relógio – média (DP)  9,6 (4,0) 8,1 (2,2) 0,378
d 

Hachinski – média (DP) 1,2 (2,1) 2,3 (2,5) 0,093
d 

HAMD – média (DP)  

 

3,2 (3,9) 3,4 (4,8) 0,969
d 

Nota. DP. Desvio Padrão; a. Teste T de Student para amostras independentes; b. Teste Chi-quadrado; c. Teste de Fisher; d. Teste 

de Mann-Whitney; CDR. Avaliação Clínica de Demência; CAMCOG. Teste Cognitivo de Cambridge; Hachinski. Escore 

Isquêmico de Hachinski; HAMD. Escala de Depressão de Hamilton.  
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 Dentre as características avaliadas, os dois subgrupos (intraexaminador e 

interexaminadores) foram diferentes apenas no escore do CDR, o qual avalia cognição, 

comportamento e a influência das perdas cognitivas na capacidade de realizar adequadamente as 

atividades de vida diária.   

 Foram priorizados 204 problemas em todas as aplicações da COPM no intra e 

interexaminadores. No estudo intraexaminador, a média de problemas identificados foi de 2,45 

(3,13) enquanto que no inter-examinador foi de 4,71 (2,90). Houve diferença entre estas médias 

(p=0,003), a qual foi calculada através do teste de Mann-Whitney. Os 204 problemas priorizados 

se distribuíram da seguinte forma: 41,2% se relacionaram ao autocuidado; 31,4% à produtividade 

e 27,5% ao lazer. Desta forma, a porcentagem de problemas priorizados pela COPM foi 

significante nas três áreas de desempenho ocupacional. Além disso, 74, 6% dos participantes da 

pesquisa priorizaram, ao menos, um problema através da COPM. 

 Alguns exemplos dos problemas priorizados através da COPM, na categoria autocuidado, 

foram usar vaso sanitário, se vestir, se mexer na cama, subir escadas, entrar e sair de carros, 

dirigir carro, usar transporte público, usar telefone, pagar contas e fazer compras. Na categoria 

produtividade, alguns problemas priorizados foram esquecer-se de comprar itens de 

supermercado e de dar recados, preparar refeições, cuidar dos netos, limpar o chão e lavar roupas. 

Na categoria lazer, alguns problemas priorizados foram manter conversas, lembrar de rostos e 

nomes, dificuldades na leitura e acompanhar novelas. 

  É importante destacar que a causa destes problemas priorizados estavam relacionados 

não apenas à componentes de desempenho ocupacional cognitivos. Porém, estes não puderam ser 

avaliados através da COPM, pois seu objetivo é mensurar mudanças na autopercepção das áreas 

de desempenho ocupacional (Law et al., 2005). Por este motivo, muitas vezes, é necessário o uso 

de outros instrumentos de avaliação para complementar os dados coletados pela COPM, 

entretanto, é necessário que estes outros instrumentos sejam construídos sobre a mesma 

abordagem teórica (Kang et al., 2008). 

 As frequências dos problemas priorizados pela COPM através de suas diferentes 

aplicações (T0, T1, E1 e E2) estão expostas na tabela 2. Também se pode observar que as 

frequências de problemas priorizados dentro das três áreas (autocuidado, produtividade e lazer) 

foram semelhantes entre o intraexaminador e interexaminadores. 
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Tabela 2. Distribuição dos problemas priorizados pela COPM nas três áreas de desempenho 

ocupacional no intraexaminador e interexaminadores 

 Autocuidado 

 

       Produtividade 

 

Lazer                   

 

  t 

T0 (n=33) 39,4% 45,5% 15,2%       

 0, 411 T1 (n=34) 

 

 

eteste  (n=34) 

41,2% 32,4% 26,5% 

E1 (n=74) 39,2% 28,4% 32,4%  

 0, 813 E2 (n=63) 

 

44,4% 27,0% 28,6% 
Nota.Teste do Chi-quadrado; n. número de problemas priorizados. 

 

 

4.2. Confiabilidade intraexaminador 

 

 

Nesta etapa do estudo, 27 sujeitos foram avaliados com a COPM duas vezes pela mesma 

terapeuta ocupacional em um intervalo médio de 15,8 (6,9) dias. Destes, 11 sujeitos (40, 5%) não 

identificaram problemas em ambas as entrevistas. Os restantes 16 clientes priorizaram 33 

problemas na primeira entrevista. 60,5% destes problemas também foram priorizados na segunda 

entrevista (n = 20). 14 problemas foram priorizados apenas na segunda entrevista. O CCI do 

número de problemas priorizados em ambas as entrevistas (n=20) de cada sujeito foi excelente 

(0,78) e significativa (p <0,001). Os escores médios de desempenho destes problemas priorizados 

(n=20) foram semelhantes (t=0,226), assim como, os escores de satisfação com este desempenho 

(t=0,551) (tabela 3). O CCI dos escores de desempenho de cada um desses problemas priorizados 

(n=20) foi significativo (p=0,007), porém, fraco (0,52). Nenhuma correlação foi encontrada 

(CCI= 0,13; p=0,284) entre os escores de satisfação em cada um dos problemas priorizados.  

 

Tabela 3. Médias dos escores de desempenho e satisfação com este desempenho dos problemas 

priorizados em ambas as entrevistas  

 T0 T1 t
 

Desempenho – média (DP) 6,10 (1,33) 5,70 (1,59) 0,226 

Satisfação – média (DP) 5,70 (1,89) 5,35 (1,98) 0,551 

Nota. DP. Desvio Padrão; T0.1° aplicação da COPM; T1. 2° aplicação da COPM; Teste T de Student pareado 
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4.3. Confiabilidade interexaminadores 

 

 

Nesta etapa do estudo, 28 sujeitos responderam a COPM duas vezes consecutivamente. 

Estas aplicações da COPM foram feitas por duas terapeutas ocupacionais, cegas quanto aos 

resultados da COPM anterior. Destes, apenas 3 sujeitos (10,7%) não identificaram problemas em 

ambas as entrevistas. Os 25 sujeitos restantes priorizaram 74 problemas através da COPM 

administrada pela primeira examinadora (G.C.). 21 problemas foram priorizados apenas na 

segunda entrevista, a qual foi aplicada pela segunda examinadora (J.C.). A porcentagem de 

problemas priorizados pelo mesmo sujeito em ambas as entrevistas (n=42) foi de 56,5%. A 

correlação destes problemas priorizados em ambas as entrevistas (n=42) foi boa (CCI=0,69) e 

significativa (p<0,001). As médias dos escores de desempenho e de satisfação com o 

desempenho destes problemas priorizados (n=42) foram semelhantes (t=0,808 e t=0,204, 

respectivamente) (tabela 4). Os CCI dos escores de desempenho e satisfação com este 

desempenho de cada problema priorizado foram bons (0,66 e 0,67, respectivamente) e 

significativos (p<0,001 e p<0,001, respectivamente). 

 

Tabela 4. Médias dos escores de desempenho e satisfação com este desempenho dos problemas 

priorizados em ambas as entrevistas 

 Examinador 1 Examinador 2 p
 

Desempenho – média (DP) 4,74 (2,30) 4,36 (2,32) 0,808 

Satisfação – média (DP) 4,81 (2,26) 4,71 (2,10) 0,204 

Nota. DP. Desvio Padrão; Teste T de Student pareado; 

 

  

4.4. Validade Divergente 

 

 

No estudo de validade divergente 58 sujeitos responderam a COPM, a SAOF e a Lista de 

Identificação de Papéis Ocupacionais. A correlação encontrada entre o escore total de 

desempenho dos problemas priorizados através da COPM e o escore total da SAOF de cada um 

dos 58 sujeitos foi moderada (ρ=0,42) e significativa (p=0,001). Entre o escore total de 
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desempenho dos problemas priorizados através da COPM e o número de papéis desempenhados 

no presente identificados através da Lista de Identificação de Papéis Ocupacionais de cada um 

dos 58 sujeitos foi encontrada correlação fraca (ρ=0,31) e significativa (p=0,017). A correlação 

entre o escore total da SAOF e número de papéis desempenhados no presente identificados pela 

Lista de Identificação de Papéis Ocupacionais não foi significativa (ρ=0,17; p=0,201).
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5. DISCUSSÃO 

 

 A COPM é um instrumento de avaliação amplamente utilizado e estudado em diferentes 

países (Chan e Lee 1997; Wressle et al., 1999; Morgan et al., 2002; Pan et al., 2003; Dedding et 

al., 2004; Kjeken et al., 2004; Eyssen et al., 2005; e Spadaro et al., 2010), com diversas faixas 

etárias (Cup et al., 2003; Kjeken et al., 2004; Verkerk et al., 2006; Kang et al., 2008) e 

diagnósticos que podem afetar o desempenho ocupacional (Eyssen et al., 2005; Kang et al., 2008; 

Bodiam, 1999; Sewell e Singh, 2001; Cup et al., 2003; Chesworth et al., 2002; Kjeken et al., 

2005) alcançando bons resultados.  

 No Brasil, embora exista alguns estudos utilizando a COPM como instrumento de 

avaliação para mensurar o desempenho ocupacional e a satisfação com este desempenho e em 

mensurar a eficácia de intervenções realizadas em diferentes grupos diagnósticos (Figueiredo et 

al., 2006; Tavares, 2006; Andolfato e Mariotti, 2009; Zanni et al., 2009; Cunha et al., 2011), 

ainda não havia sido feito o estudo de sua confiabilidade e validade, propriedades 

imprescindíveis para o uso de um instrumento traduzido e adaptado (Beaton, 2000). 

 O presente trabalho se propôs a realizar estes estudos e os resultados encontrados sugerem 

que a versão brasileira da COPM é um instrumento confiável e válido para a priorização de 

problemas no desempenho ocupacional e na quantificação do desempenho destes problemas em 

idosos brasileiros com CCL. Isto foi demonstrado pelos bons coeficientes de correlação dos 

problemas priorizados e dos escores de desempenho relacionados a estes problemas no 

intraexaminador (CCI=0,78; p<0,001 e CCI=0,52; p=0,007, respectivamente) e 

interexaminadores (CCI=0,69; p<0,001 e CCI=0,66; p<0,001, respectivamente). A validade 

divergente foi observada pelos baixos coeficientes de correlação entre os escores de desempenho 

da COPM e SAOF (ρ =0,42; p< 0,001) e Lista de Identificação de Papéis Ocupacionais (ρ =0,31; 

p=0,017). Além disso, não houve correlação significativa entre a SAOF e a Lista de Identificação 

de Papéis Ocupacionais (ρ = 0,17; p = 0,201) 

A população de estudo foi selecionada porque clientes com CCL, embora possuam um 

pequeno comprometimento cognitivo, podem ter prejuízos no desempenho de algumas atividades 

de vida diária (Albert et al., 2011; Frota et al., 2011). Assim sendo, queixas em seu desempenho 

ocupacional, as quais são mensuradas pela COPM, também podem estar presentes. Apesar disto, 



 

 

47 Discussão 

___________________________________________________________________________ 

 

os clientes com CCL continuam independentes funcionalmente (Albert et al., 2011; Frota et al., 

2011), sendo, possivelmente, bons informantes.  

 Além disso, atualmente, é muito importante avaliar a capacidade funcional de CCLs 

porque esta informação pode auxiliar em sua diferenciação entre idosos saudáveis e com 

demência leve, bem como predizer um maior risco em desenvolver demências. Além disso, 

conhecer com clareza os déficits funcionais do CCL contribuirá para o planejamento e prática de 

intervenções visando à melhora de seu desempenho de atividades de vida diária ou para estender 

sua independência (Farias et al., 2006). 

 A amostra utilizada neste estudo possui características sócio-demográficas e de perfil 

cognitivo, incluindo os subtipos CCL, em concordância com a literatura (Petersen et al., 1999; 

Diniz et al., 2008; Roberts et al., 2008). Os resultados dos escores da HAM-D e Hachinski 

demonstraram que não houve componentes clinicamente relevantes de sintomatologia depressiva 

ou danos vasculares nesta amostra. Sob a mesma perspectiva, os subgrupos (intra e 

interexaminadores) utilizados neste estudo foram semelhantes em suas características sócio-

demográficas e em seu perfil neuropsiquiátrico.  

 No aspecto cognitivo, mensurado através do CAMCOG, fluência verbal, teste do desenho 

do relógio e CDR, os subgrupos foram diferentes apenas no CDR. No subgrupo 

intraexaminadores, existiu uma maior variedade de escores de CDR, variando entre 0,0, 0,5 e 1,0, 

enquanto que no subgrupo interexaminadores, os escores variam entre 0,0 e 0,5, havendo maior 

prevalência de escore 0,5. Este dado sugere que as capacidades de realizar adequadamente as 

atividades de vida diária estão mais variadas no subgrupo intraexaminadores.  É importante 

ressaltar que o diagnóstico final de CCL não é feito apenas baseado no CDR, mas em todos os 

outros dados clínicos coletados (Roberts et al., 2008). Entre os subgrupos também houve 

diferença na média de problemas priorizados através da COPM. No subgrupo do estudo inter-

examinador (4,71) a média de problemas priorizados foi significamente (t=0,003) maior que no 

estudo intraexaminadores (2,45). Isto sugere que apesar de serem semelhantes em seu perfil 

neuropsiquiátrico, características sócio-demográficos e aspectos cognitivos, avaliados através do 

CAMCOG, fluência verbal e teste do desenho do relógio, os subgrupos diferem em relação à 

percepção que possuem do número de problemas em seu desempenho ocupacional, avaliados 

através da COPM, e em sua capacidade para realizarem suas atividades de vida diária, avaliada 

através do CDR.  
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Parte considerável dos sujeitos CCL deste estudo (74,6%) relatou, ao menos, um 

problema entre as três áreas de desempenho ocupacional (autocuidado, produtividade e lazer) da 

CMOP-E (CAOT, 2007). Provavelmente, um importante motivo para este resultado seja a semi-

estruturação da COPM, advinda da abordagem baseada no cliente. Esta semi-estruturação 

favorece o relato de queixas individuais sobre problemas que estão presentes, assegurando que 

qualquer dificuldade enfrentada no cotidiano seja priorizada. Nos estudos de Cup et al., 2003, 

Dedding et al., 2004 e Verkerk et al., 2006, esta semi-estruturação da COPM identificou 

problemas no desempenho ocupacional que outros instrumentos padronizados utilizados em seus 

respectivos estudos não identificou.  

 A porcentagem de problemas priorizados pela COPM foi significante nas três áreas de 

desempenho ocupacional, sendo 41,2% relacionadas ao autocuidado, 31,4% à produtividade e 

27,5% ao lazer. Este resultado é um indicativo de que a COPM é uma maneira efetiva de 

priorizar qualquer problema no desempenho ocupacional de clientes com CCL, mesmo sendo 

uma entrevista subjetiva. É importante ressaltar também que apenas a avaliação do declínio 

funcional não é suficiente para entender e intervir no desempenho ocupacional do cliente. Para 

isso, é necessário conhecer quais atividades de seu desempenho ocupacional são mais valorizadas 

pelo indivíduo e como estas limitações existentes são experimentadas.   

Mesmo sendo uma entrevista semiestruturada, e, por isso, capaz de propiciar uma ampla 

variação de problemas priorizados nas três áreas de desempenho (autocuidado, produtividade e 

lazer), a frequência de problemas priorizados de cada área de desempenho ocupacional 

(autocuidado, produtividade e lazer) obteve boa estabilidade entre o T0 e T1 (t= 0,411) e entre os 

dois examinadores (t=0,813). A área com mais frequência de problemas priorizados foi o de 

autocuidado.  Este achado está em conformidade com estudos da COPM com clientes com 

problemas ortopédicos (Chan e Lee, 1997), neurológicos (Bodiam, 1999; Cup et al., 2003), 

portadores de diversas patologias (traumas de mão, doenças do sistema nervoso central e doenças 

neuromusculares, diabetes, artrites, artroses, entre outras; Dedding et al., 2004) e em reabilitação 

ortopédica, neurológica ou geriátrica (Wressle et al., 1999). Talvez esta frequência esteja 

relacionada à importância dada à atividades que estejam relacionadas à sobrevivência 

(autocuidado), cuja escolha em realizá-las se torna imperativa, independente, muitas vezes, de 

desejos e preferências. 
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Embora o desempenho ocupacional seja bem investigado pela COPM (Cunha et al., 

2011), outros aspectos que influenciam o desempenho ocupacional do cliente deixam de ser 

profundamente investigados como seus componentes de desempenho ocupacional ou o contexto 

onde vive. Por isso, alguns estudos afirmam a necessidade do uso de outros instrumentos, além 

da COPM, para refinar os dados coletados, desde que este seja da mesma abordagem teórica 

(Chan e Lee, 1997; Kjeken et al., 2004; Kang et al., 2008). Assim sendo, neste estudo, os 

problemas priorizados através da COPM não são em decorrência apenas de comprometimentos 

cognitivos, mas, por aspectos frequentes em idosos, como comprometimentos em componentes 

físicos, mudanças no contexto social ou diminuição do poder aquisitivo, por exemplo. Portanto, 

houve queixas relativas à sintomatologia do quadro clínico CCL e relativas à outras causas, 

incluindo perdas associadas ao processo de envelhecimento. Desta maneira, a COPM pode ser 

eficaz em avaliar as sutis dificuldades dos clientes com CCL em seu desempenho ocupacional 

considerando-o com um ser integrado incluído em um contexto e não apenas do ponto de vista 

patológico.  

A COPM já teve sua confiabilidade intraexaminador estudada em alguns estudos (Sewell 

e Singh, 2001; Pan et al., 2003; Cup et al., 2003), obtendo resultados  divergentes dos 

encontrados por nosso estudo. Em nosso estudo de confiabilidade intraexaminador, o coeficiente 

de correlação entre os problemas priorizados através da COPM foi excelente (CCI=0,78; 

p<0,001). E, embora as médias dos escores de desempenho e satisfação com este desempenho 

dos problemas priorizados entre as duas aplicações da COPM serem semelhantes (t=0,226 e 

t=0,551, respectivamente), apenas o coeficiente de correlação dos escores de desempenho destes 

problemas priorizados foi significativo (CCI= 0,52; p=0,007). Esta instabilidade nos escores de 

satisfação com o desempenho da COPM pode ser explicada pelo fato de que o constructo 

satisfação estar mais relacionado à aspectos subjetivos do que o constructo desempenho. Desta 

maneira, se pode considerar que os escores de satisfação podem estar mais sujeitos à mudanças 

significativas, mesmo em um curto período de tempo. Em estudos prospectivos de intervenção 

em clientes com problemas neurológicos (Bodiam, 1999) e transtornos psiquiátricos (Chesworth 

et al., 2002), as mudanças nos escores de satisfação foram mais significativos que as mudanças 

ocorridas nos escores de desempenho, corroborando que os escores de satisfação podem estar 

mais propensos à mudanças.   
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No estudo realizado por Cup e colaboradores, 2003 em clientes com AVE, a correlação 

dos problemas priorizados foi moderada (56%), mas a correlação entre os escores de desempenho 

e satisfação com este desempenho destes problemas priorizados em ambas as entrevistas foi alta 

(0,89; p<0,001 e 0,88; p<0,001, respectivamente). Nos estudos com portadores de DPOC (Sewell 

e Singh, 2001) e clientes com transtornos mentais (Pan et al., 2003) apenas a confiabilidade dos 

escores da COPM foi estudada. A correlação dos escores de desempenho e satisfação com este 

desempenho foram altos tanto no estudo de Pan et al., 2003 (0,84 e 0,85) quanto no estudo de 

Sewell e Singh, 2001 (0,81; p<0,001 e 0,76 p<0,001, respectivamente). Esta divergência entre 

nossos resultados e os resultados encontrados na literatura ocorreu talvez porque alguns estudos 

(Sewell e Singh, 2001; Cup et al., 2003) utilizaram um intervalo de dias entre as aplicações da 

COPM menor (sete dias) do que o nosso (média de 15,8 dias). Enquanto outros estudos (Pan et 

al., 2003; Sewell e Singh, 2001) usaram uma metodologia diferente, avaliando a confiabilidade 

apenas dos escores.   

 Nosso estudo da confiabilidade interexaminadores da COPM mostrou resultados mais 

consistentes nas análises dos escores de desempenho e satisfação do que outros estudos de 

confiabilidade interexaminadores da literatura (Eyssen et al., 2005; Verkerk et al., 2006). Em 

nosso estudo, o coeficiente de correlação dos problemas priorizados através da COPM foi bom 

(CCI=0,69; p<0,001). Os coeficientes de correlação dos escores de desempenho e a satisfação 

com este desempenho destes problemas priorizados também foram bons (CCI=0,66; p<0,001 e 

CCI=0,68; p<0,001, respectivamente). No estudo com pais de crianças com problemas 

neurológicos ou ortopédicos (retardo psicomotor, paralisia cerebral, doenças neuromusculares; 

Verkerk et al., 2006), o número de problemas priorizados entre examinadores diferentes foi alta 

(80%), porém, as médias dos escores de desempenho e da satisfação com este desempenho destes 

problemas foram apenas similares. Em estudo com clientes com diversas doenças (esclerose 

múltipla, tendões e lesões cerebrais, fraturas de braços e mãos, diabetes mellitus; Eyssen et al., 

2005), a correlação de problemas priorizados entre examinadores foi moderada (66%). Porém, as 

correlações entre os escores de desempenho e entre os escores de satisfação com este 

desempenho de cada problema priorizado foram fracas (0,37-0,49 e 0,38-0,49, respectivamente). 

Apenas as médias destes escores tiveram uma correlação moderada (0,67; 95% IC 0,54-0,78 e 

0,69; 95% IC 0,56-0,79, respectivamente). Em ambos os estudos (Verkerk et al., 2006; Eyssen et 

al., 2005) o intervalo médio entre as entrevistas foi de sete dias, enquanto que, em nosso estudo, 
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não há intervalo de dias entre as duas entrevistas da COPM. Isto sugere que o tempo pode exercer 

uma influência nos resultados da COPM, especialmente, nos escores de desempenho e satisfação 

com este desempenho. 

Nossos resultados de confiabilidade interexaminadores foram mais consistentes do que os 

resultados da confiabilidade intraexaminador. Os coeficientes de confiabilidade 

interexaminadores dos escores de desempenho e satisfação com este desempenho foram mais 

estáveis do que os mesmos coeficientes obtidos na confiabilidade intraexaminador. Isso pode ser 

devido ao fato de a COPM ser baseada no CMOP (CAOT, 1991), o qual é estruturado na 

abordagem centrada no cliente. Desta forma, os resultados da COPM são mais influenciados pela 

pessoa que a respondeu do que pelo examinador que a aplicou. Além disso, parece que o tempo 

exerce uma influência sobre os resultados da COPM, principalmente nos escores de satisfação 

com o desempenho. Isto pode demonstrar que a mesma tem alta sensibilidade para detectar 

mudanças na autopercepção do desempenho ocupacional ao longo do tempo, principalmente nos 

escores de satisfação com o desempenho, conforme relatado na literatura (Kjeken et al., 2004; 

Bodiam, 1999; Chesworth et al., 2002). 

Diferentes aspectos da validade da COPM foram estabelecidos em diversos estudos: 

validade convergente e divergente comparada com instrumentos que mensuravam o impacto da 

doença no funcionamento diário e comportamento e atividades que podem ser prejudicadas por 

processos de doenças incapacitantes (Dedding et al., 2004), validade de critério ao comparar com 

qualidade de vida, funcionalidade e gravidade de sintomas nas pessoas com artrite (Kjeken et al., 

2004) e validade de constructo e de critério ao comparar com qualidade de vida e desempenho 

funcional e independência no autocuidado, mobilidade e sociabilidade e questões sobre a 

utilidade clínica da COPM (Verkerk et al., 2006).   

Em nosso estudo, a validade divergente da COPM foi observada através da comparação 

com outros instrumentos de Terapia Ocupacional já validados para uso no Brasil, a SAOF (Baron 

e Curtin, 1990; Tedesco, 2000) e a Lista de Identificação de Papéis Ocupacionais (Oakley et al., 

1986; Cordeiro, 2005), os quais mensuram diferentes constructos, o funcionamento ocupacional e 

papéis ocupacionais, respectivamente. Como esperado, os coeficientes de correlação entre o 

escores totais de desempenho dos problemas priorizados pela COPM e os aspectos do 

funcionamento ocupacional (volição, habituação e habilidades; SAOF) e papéis desempenhados 

no presente (Lista de Identificação de Papéis Ocupacionais) de cada participante foram fracos e 
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significativos (ρ=0,42; p<0,001 e ρ=0,31; p=0,017, respectivamente). A ausência de correlação 

entre a SAOF e Lista de Papéis Ocupacionais (ρ=0,17; p=0,201) substanciam a validade 

divergente da COPM. 

Estas significativas correlações entre a COPM e SAOF e COPM e Lista de Identificação 

de Papéis Ocupacionais sugerem que o nível de dificuldade do desempenho ocupacional está 

relacionada com aspectos do funcionamento ocupacional (volição, habituação e habilidades; 

SAOF) e com o número de papéis desempenhados no presente. Porém, o constructo avaliado na 

COPM não pode ser encontrado inteiramente nas outras avaliações (SAOF e Lista de Papéis 

Ocupacionais). Sendo apenas a COPM, entre as três avaliações, capaz de avaliar o desempenho 

ocupacional, confirmando a validade divergente. 

Os resultados deste estudo sugerem que a COPM é um instrumento confiável e válido 

para a priorização de problemas no desempenho ocupacional e na quantificação do desempenho 

destes problemas em CCLs. Esta população, apesar de possuir um sutil comprometimento 

cognitivo, não apresentou dificuldades em priorizar problemas em seu desempenho ocupacional, 

identificando problemas nas três áreas (autocuidado, produtividade e lazer), e em quantificá-las. 

Isto pode ser observado na alta correlação da priorização de problemas na confiabilidade teste-

reteste, sugerindo que o cliente possui clareza nas atividades em que são mais importantes em seu 

cotidiano e as quais precisa melhorar o desempenho. Como esperado, a satisfação em relação ao 

desempenho ocupacional surge como um aspecto bastante influenciado pela subjetividade do 

cliente, que muda mesmo no decorrer de um curto período de tempo. 

A participação ativa do sujeito propiciada pela COPM auxilia o processo de intervenção, 

pois focaliza problemas vivenciados pelo cliente e considera sua percepção a respeito deles. Isto 

pode ser difícil com clientes com maiores comprometimentos na cognição ou linguagem, porém, 

pode ser solucionado com a aplicação da COPM em cuidadores ou através da aplicação da 

COPM em conjunto com outros instrumentos de avaliação, o que complementa os dados 

coletados e pode enriquecer o planejamento da intervenção. Esta carência de complementação 

dos dados pode ser observada em nosso estudo, pois os problemas priorizados pelos CCLs não 

possuem causa apenas de ordem cognitiva, mas diversas outras causas. Entretanto, estas causas 

não foram exploradas devido ao delineamento da COPM que mensura problemas nas áreas de 

desempenho ocupacional, em detrimento dos componentes do desempenho ou de aspectos do 

ambiente, por exemplo. 
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Por outro lado, o foco nas áreas de desempenho da COPM, reafirma os conceitos da 

CMOP-E, o qual admite que clientes possam realizar atividades que gostariam, deveriam ou é 

esperado que realizassem apesar de comprometimentos em componentes de desempenho, por 

exemplo. Desta maneira, a atenção se volta à ocupação e não aos déficits presentes. Esta 

característica amplia o exercício do terapeuta ocupacional para além das paredes de consultórios 

e hospitais e o direciona ao cotidiano do cliente, para sua casa, seu contexto social, seus desejos e 

necessidades. 

Desta maneira, a COPM pode ser considerada como uma ferramenta que, além de 

mensurar a intervenção realizada ou de ser utilizada como um roteiro de entrevista de maneira 

confiável e válida, substancia a prática do terapeuta ocupacional, reforçando seus domínios e 

objetos de estudo.                      
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8. LIMITAÇÕES 

 

 

Nossa pesquisa se limitou apenas em estudar a confiabilidade teste-reteste 

(intraexaminador e interexaminadores) e validade divergente da COPM em clientes com CCL. 

Porém, mais estudos são indispensáveis para o estabelecimento da responsividade dos escores de 

desempenho e satisfação com este desempenho da COPM no processo de intervenção. Além 

disso, outros estudos são necessários para garantir que a COPM é confiável e válida em clientes 

brasileiros com várias idades e diagnósticos e em diversos contextos de atuação do terapeuta 

ocupacional. 
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9. CONCLUSÕES 

  

 

 No presente estudo a COPM mostrou-se um instrumento confiável e válido para mensurar 

o desempenho dos problemas de desempenho ocupacional priorizados por idosos brasileiros com 

CCL.  Além disso, a COPM também foi confiável para a autopercepção destes problemas nesta 

mesma população.   
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10. ANEXOS 

Anexo A -  Medida Canadense de Desempenho Ocupacional   
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Importância 
 

 
      1     2     4     5     6     7     8     9     10  
 

          sem importância                                                           extremamente importante         

 

 

 

 

 

 

 

 

Desempenho 
 

 

        1     2     4     5     6     7     8     9     10  
 

           Incapaz de fazer                                                             capaz de fazer  perfeitamente       

 

 

 

 

 

 

 

 

Satisfação 
 

 
         1     2     4     5     6     7     8     9     10  
 

              Insatisfeito                                                                        extremamente satisfeito        
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Anexo B -             Self-Assessment of Occupational Functioning (SAOF) 

 

 Forte Adequada  Necessidade 

de Melhora 

Prioridade 

Causalidade Pessoal  

1. Conhecer minhas habilidades 

2. Esperar sucesso ao invés do 

fracasso como resultado dos meus 

esforços 

3. Acreditar ser capaz de fazer as 

coisas acontecerem no trabalho, 

na escola, em casa ou em 

momentos de lazer.  

    

Valores  

4. Fazer atividades que tenham 

sentido para mim 

5. Ter objetivos para o futuro 

6. Ter expectativas realistas a meu 

respeito 

    

Interesses  

7. Identificar meus interesses 

8. Ter interesses variados 

9. Participar em meus interesses 

    

Papéis 

10. Estar envolvido em papéis 

como:estudante, amigo, familiar, 

hobby,sustento do lar 

11. Conhecer e atingir as 

expectativas de meus papéis 

12. Ter um equilíbrio saudável dos 

papéis na minha vida 

    

Hábitos 

13. Organizar meu tempo 

14. Ter hábitos que ajudem no 

sucesso dos meus papéis 

15. Ser flexível a respeito das 
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mudanças na minha rotina 

Habilidades 

16. Expressar-me para os outros 

17. Socializar-me com outra 

pessoa ou grupo 

18. Planejar antes de agir 

19. Concentrar-me e completar 

meu trabalho 

20. Identificar problemas e suas 

soluções e agir 

21. Desempenhar tarefas 

cotidianas 

22. Ter disposição física para 

fazer o que precisar ser feito 

    

Meio Ambiente 

23. Estar em ambiente de apoio 
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Anexo C -             Lista de Papéis Ocupacionais 

LISTA  DE IDENTIFICAÇÃO DE PAPÉIS OCUPACIONAIS 

 

Data:___/___/_____ 

Nome:___________________________________________________Idade:_________ 

Sexo:     (   )Masculino     (   )Feminino 

Você é aposentado(a)? (   )Sim   (   )Não 

Estado civil: (   )Solteiro   (   )Casado   (   )Separado   (   )Divorciado   (   )Viúvo 

  

O propósito desta lista é identificar os papéis em sua vida. 

A lista de identificação, que é dividida em 2 partes, apresenta 10 papéis e define cada um. 
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PARTE 1 

Ao lado de cada papel, indique, marcando a coluna correspondente, se você desempenhou o papel 

no passado, se você o desempenha no presente, e se planeja desempenhá-lo no futuro. Você pode 

marcar mais de uma coluna para cada papel. Por exemplo, se você foi voluntário no passado, não 

é no presente, mas planeja isto no futuro, deve marcar as colunas referentes ao passado e futuro. 

 

PAPEL PASSADO  PRESENTE FUTURO 

ESTUDANTE: 

Frequentar escola de tempo parcial ou integral. 

   

TRABALHADOR: 

Emprego remunerado de tempo parcial ou integral. 

   

VOLUNTÁRIO: 

Serviços gratuitos, pelo menos uma vez por semana, em 

hospital, escola, comunidade, campanha política, etc. 

   

CUIDADOR: 

Responsabilidade, pelo menos uma vez por semana, em 

prestar cuidados a filho, esposo(a), parente ou amigo. 

   

SERVIÇO DOMÉSTICO: 

Pelo menos uma vez por semana, responsável pelo cuidado da 

casa através de serviços como, por exemplo, limpeza, cozinhar, 

lavar, jardinagem, etc. 

   

AMIGO: 

Tempo empregado ou fazer alguma coisa, pelo menos uma vez 

por semana, com um amigo. 

   

MEMBRO DE FAMÍLIA: 

Tempo empregado ou fazer alguma coisa, pelo menos uma vez 

por semana,com um membro da família tal como filho, 

esposo(a), pais ou outro parente. 

   

RELIGIOSO: 

Envolvimento, pelo menos uma vez por semana, em grupos 

ou atividades filiadas a sua religião (excluindo-se o culto 

religioso). 

   

PASSATEMPO/AMADOR: 

Envolvimento, pelo menos uma vez por semana, em 

atividades de passatempo ou como amador tais como costurar, 

tocar um instrumento, marcenaria, esportes, teatro, participação 

em clube ou time, etc. 

   

PARTICIPANTE EM ORGANIZAÇÕES: 

Envolvimento, pelo menos uma vez por semana, em 

organizações tais como Rotary ou Lions Club, Vigilantes do 

Peso, etc. 

   

OUTRO:___________ 
Um papel não listado que você tenha desempenhado, 

desempenha no momento e/ou planeja para o futuro. Escreva o 

papel na linha acima e marque a(s) coluna(s) correspondente(s). 
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PARTE 2 

Os mesmos papéis são listados abaixo. Junto de cada papel, marque a coluna que melhor indica o 

valor ou importância que esse papel tem para você. Responda cada papel, mesmo que nunca o 

tenha desempenhou ou não planeja desempenhá-lo. 

 

PAPEL PASSADO  PRESENTE FUTURO 

ESTUDANTE: 
Frequentar escola de tempo parcial ou integral. 

   

TRABALHADOR: 

Emprego remunerado de tempo parcial ou integral. 

   

VOLUNTÁRIO: 

Serviços gratuitos, pelo menos uma vez por semana, em 

hospital, escola, comunidade, campanha política, etc. 

   

CUIDADOR: 

Responsabilidade, pelo menos uma vez por semana, em prestar 

cuidados a filho, esposo(a), parente ou amigo. 

   

SERVIÇO DOMÉSTICO: 

Pelo menos uma vez por semana, responsável pelo cuidado da 

casa através de serviços como, por exemplo, limpeza, cozinhar, 
lavar, jardinagem, etc. 

   

AMIGO: 

Tempo empregado ou fazer alguma coisa, pelo menos uma vez 

por semana, com um amigo. 

   

MEMBRO DE FAMÍLIA: 
Tempo empregado ou fazer alguma coisa, pelo menos uma vez 

por semana,com um membro da família tal como filho, 

esposo(a), pais ou outro parente. 

   

RELIGIOSO: 

Envolvimento, pelo menos uma vez por semana, em grupos ou 

atividades filiadas a sua religião (excluindo-se o culto religioso). 

   

PASSATEMPO/AMADOR: 

Envolvimento, pelo menos uma vez por semana, em atividades 

de passatempo ou como amador tais como costurar, tocar um 

instrumento, marcenaria, esportes, teatro, participação em clube 

ou time, etc. 

   

PARTICIPANTE EM ORGANIZAÇÕES: 

Envolvimento, pelo menos uma vez por semana, em 

organizações tais como Rotary ou Lions Club, Vigilantes do 

Peso, etc. 

   

OUTRO:___________ 

Um papel não listado que você tenha desempenhado, desempenha 

no momento e/ou planeja para o futuro. Escreva o papel na linha 

acima e marque a(s) coluna(s) correspondente(s). 
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LISTA DE IDENTIFICAÇÃO DE PAPÉIS OCUPACIONAIS – SUMÁRIO 

 

Nome:__________________________________________Idade:_________Data:__/__/____ 

Sexo:     (   )Masculino     (   )Feminino                         Aposentado(a)? (   )Sim   (   )Não 

Estado civil: (   )Solteiro   (   )Casado   (   )Separado   (   )Divorciado   (   )Viúvo 

 

PAPEL PASSADO  PRESENTE FUTURO NENHUMA ALGUMA MUITA 

ESTUDANTE: 

 

      

TRABALHADOR: 

 

      

VOLUNTÁRIO: 

 

      

CUIDADOR: 

 

      

SERVIÇO DOMÉSTICO: 

 

      

AMIGO: 

 

      

MEMBRO DE FAMÍLIA: 
 

      

RELIGIOSO: 

 

      

PASSATEMPO/AMADOR       

PARTICIPANTE EM 

ORGANIZAÇÕES: 

 

      

OUTRO:___________ 

 

      

Comentários: 
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