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RESUMO 

 

ANDRADE, Valéria Sousa de. Validação para o Brasil do instrumento Impact on 

Participation and Autonomy para indivíduos com lesão medular. 2019. 204 f. Tese 

(Douorado em Ciências) – Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São 

Paulo, Ribeirão Preto, 2019. 

 

A lesão medular consiste em um dano à medula espinhal que tem como sequela disfunções 

variadas, dentre elas o comprometimento da participação e autonomia do indivíduo por ela 

acometido. Visando avaliar a participação e a autonomia de indivíduos adultos e idosos com 

doenças crônicas o instrumento Impact on Participation and Autonomy (IPA) foi elaborado na 

Holanda com base na Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. A 

avaliação é realizada mediante 32 itens, sendo também verificada como tal limitação é tida 

como problemática pelo indivíduo por meio de 8 itens. O objetivo deste trabalho foi validar o 

IPA para indivíduos com lesão medular no Brasil. O instrumento foi submetido à validação 

semântica com 18 indivíduos com lesão medular com idade entre 21 e 68 anos, sendo a maioria 

deles (16) homens com lesão completa da medula espinhal torácica devido a acidentes de carro. 

Para análise das propriedades psicométricas da versão adaptada o instrumento foi enviado 

online para indivíduos com lesão medular sendo obtidas 212 respostas válidas relativas à versão 

do IPA com quatro domínios e 98 com cinco. Os respondentes, de ambas versões, eram em sua 

maioria, do sexo masculinho (64,2%; 66,3%, respectivamente) com lesão medular cervical e 

torácica. A análise psicométrica de ambas versões do IPA revelou ausência dos efeitos floor 

e/ou ceiling, satisfatória validade de construto convergente por meio da análise Multitraço-

multimétodo (valores superiores à 0,40) e divergente  (índices de ajuste superiores a 85%), e 

satisfatória fidedignidade quanto à consistência interna conforme o Coeficiente Alfa de 

Cronbach (valores superiores a 0,80). A comprovação da estrutura fatorial foi realizada para a 

versão do IPA com 4 domínios (GFI: 0,987; AGFI: 0,984; PGFI: 0,824; SRMR: 0,071; NFI: 

0,985). Os resultados das análises psicométricas de fidedignidade e validade de construto 

convergente e divergente apontam na direção de que a estrutura fatorial para os construtos 

“participação e autonomia” com 5 domínios, doravante denominada IPA-Br5, deverá também 

ser confirmada e, igualmente à versão com 4 domínio (IPA-Br4), poderá ser utilizada no Brasil 

em estudos clínicos e de intervenção. 

 

Palavras-chave: Estudos de Validação; Psicometria; Participação Social; Autonomia Pessoal; 

Traumatismos da Medula Espinhal. 



 

ABSTRACT 

 

ANDRADE, Valéria Sousa de. Validation to Brazil of the questionnaire Impact on 

Participation and Autonomy to people with spinal cord injury. 2019. 204 f. Thesis 

(Doctorate) – College of Nursing of Ribeirão Preto, University of São Paulo, Ribeirão Preto, 

2019. 

 

The spinal cord injury is a damage to the spinal cord that leads sequels, like the commitment of 

the subject’s participation and autonomy. To evaluate these variables in aduls and elderly with 

crhonic diseases the questionnaire Impact on Participation and Autonomy (IPA) was developed 

in Holanda based on the International Classification of Functioning, Disability and Health. The 

evaluation is done by 32 items. Besides, 8 items check how the limitation is problematic to the 

person. This study aimed to validate the IPA to subjects with spinal cord injury in Brazil. The 

questionnaire was submitted to the semantical validation with 18 patients with spinal cord 

injury aging between 21 and 68 years, being most of them (16) men with complete thoracic 

spinal cord injury due to car accidents. To the psychometric properties of the adapted version 

the questionnaire was sent online to the participants. It was obtained 212 valid answers related 

to the four-domain IPA and 98 to the five-domain. In both verions the subjects were primarily 

male (64,2%; 66,3% respectively). The psychometric analysis of both domains showed no floor 

and/or ceiling effects, good convergent validity through the multitrat multimethod (values 

higher than 0.40) and divergent validity (indices higher than 85%), and satisfactory reliability 

regarding the internal consistency according to Cronbach’s Alpha (higher than 0.80). The 

factorial structure was perfmed by the confirmatory factor analysis to the four-domain IPA 

(GFI: 0.987; AGFI: 0.984; PGFI: 0.824; SRMR: 0.071; NFI: 0,985). The results of the 

psychometric analysis reliability and construct validity point to the direction that the factorial 

structure for the constructs ‘participation and autonomy’ with 5 domains, hereinafter referred 

to as IPA-Br5, should also be confirmed and, similarly to the 4 domain (IPA-Br4), it may be 

used in Brazil in clinical and intervention studies. 

 

Keywords: Validation Studies; Psychometrics; Social Participation; Personal Autonomy; 

Spinal Cord Injuries. 



 

RESUMEN 

 

ANDRADE, Valéria Sousa de. Validación para Brasil del instrumento Impact on 

Participation and Autonomy para individuos con lesión medular. 2019. 204 f. Tesis 

(Doctorate) – Escuela de Enfermería de Ribeirão Preto, Universidad de São Paulo, Ribeirão 

Preto, 2019. 

 

La lesión de la médula espinal consiste en el daño a la médula espinal, que tiene como 

consecuencia varias disfunciones, incluido el deterioro de la participación y la autonomía del 

individuo afectado. Para evaluar la participación y la autonomía de adultos y personas mayores 

con enfermedades crónicas, el instrumento Impacto en la participación y la autonomía (IPA) se 

desarrolló en los Países Bajos sobre la base de la Clasificación Internacional de 

Funcionamiento, Discapacidad y Salud. La evaluación es realizada por 32 ítems, y también 

verificada ya que dicha limitación es considerada problemática por el individuo a través de 8 

ítems. El objetivo de este estudio fue validar el IPA para individuos con lesión de la médula 

espinal en Brasil. El instrumento fue sometido a validación semántica con 18 personas con 

lesión de la médula espinal de 21 a 68 años, la mayoría de ellos (16) hombres con lesión 

completa de la médula espinal torácica debido a accidentes automovilísticos. Para el análisis de 

las propiedades psicométricas de la versión adaptada, el instrumento se envió en línea a 

individuos con lesión de la médula espinal y se obtuvieron 212 respuestas válidas para la 

versión IPA con cuatro dominios y 98 con cinco. Los encuestados, de ambas versiones, eran en 

su mayoría hombres (64,2%; 66,3%, respectivamente) con lesión de la médula espinal cervical 

y torácica. El análisis psicométrico de ambas versiones de la IPA reveló la ausencia de efectos 

de piso y / o techo, una validez de construcción convergente satisfactoria a través del análisis 

multitrace-multimetodo (valores superiores a 0,40) y análisis divergente (índices de ajuste 

superiores al 85%). y confiabilidad satisfactoria en cuanto a la consistencia interna de acuerdo 

con el coeficiente alfa de Cronbach (valores superiores a 0,80). La estructura factorial se 

verificó para la versión IPA de 4 dominios (GFI: 0.987; AGFI: 0.984; PGFI: 0.824; SRMR: 

0.071; NFI: 0.985). Los resultados de los análisis psicométricos de confiabilidad y validez de 

la construcción convergente y divergente apuntan al hecho de que la estructura factorial para 

las construcciones de “dominio y participación” de 5 dominios, en lo sucesivo denominada 

IPA-Br5, también debe confirmarse, y la versión con 4 dominios (IPA-Br4) pueden usarse en 

Brasil para estudios clínicos y de intervención. 

 

Palabras clave: Estudios de Validación; Psicometria; Participación Social; Autonomía 

Personal; Traumatismos de la Médula Espinal. 
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Apresentação 
 



 

 A motivação para esse estudo advém de minha trajetória profissional. Após graduar-me 

em Terapia Ocupacional pela Universidade Federal de Minas Gerais, fui admitida por meio de 

um concurso público nacional na Fundação das Pioneiras Sociais/Hospital Sarah Kubitescheck, 

atualmente denomina Associação das Pioneiras Sociais. Ao longo da minha carreira 

profissional naquele local trabalhei com pacientes adultos com doenças traumato-ortopédicas e 

neurológicas, em especial com a lesão medular. Atuei enquanto profissional de reabilitação, 

cooperando para que aquelas pessoas e seus familiares pudessem retornar à vida. Foi-me 

proporcionada intensa vivência profissional e especializada na lesão medular. 

Posteriormente, em 2009, ingressei na Universidade Federal do Triângulo Mineiro 

(UFTM) enquanto docente do curso de Terapia Ocupacional, intervindo na reabilitação de 

indivíduos adultos e idosos. Retomei à minha experiência junto a indivíduos com lesão medular 

ao elaborar e supervisionar projetos de extensão no Centro de Reabilitação Professor Dr. Fausto 

da Cunha Oliveira mediante os quais foi proporcionado aos discentes a oportunidade de 

vivenciar a teoria e prática da reabilitação de indivíduos adultos com déficits neurológicos, 

dentre eles a lesão medular. Conforme vivenciava a supervisão do projeto, conduzi visitas aos 

domicílios e locais de trabalhos dos pacientes, fato que me possibilitou observar a importância 

da vivência na comunidade dos mesmos em seu processo de recuperação e retorno à vida após 

o processo de reabilitação. Similarmente, pude observar a importância da autonomia dos 

mesmos ao gerir sua própria vida e desejar seus interesses. 

À medida que conduzia minha carreira docente na UFTM, realizei vários cursos de 

aperfeiçoamento, dentre eles especificamente um com foco na Classificação Internacional de 

Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), modelo da Organização Mundial de Saúde que 

propõe o registro e a organização de uma ampla gama de informações relacionadas a diferentes 

estados de saúde. Como fundamento, a CIF foi desenvolvida para registrar a funcionalidade 

não apenas concernente à incapacidade física, mas também para classificar boa parte das 

limitações a elas relacionadas (como aquelas de caráter emocional e social) e descrever o 

impacto transitório ou definitivo decorrente das enfermidades. Segundo o modelo conceitual 

biopsicossocial da CIF, os itens relativos à atividade e à participação incluem domínios que 

indicam os aspectos da funcionalidade, tanto na perspectiva individual como social. A 

participação, em específico, foi definida como o envolvimento de um indivíduo numa situação 

da vida real, como a vida comunitária, social e cívica. 

Em 2015, após ser admitida no programa de doutorado em Enfermagem Fundamental 

da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, tive a oportunidade de me deparar 

com publicações da Terapeuta Ocupacional holandesa Mieke Cardol, autora do  “Impact on 



 

Participation and Autonomy Questionnaire” elaborado na Holanda e posteriormente validado 

para o Reino Unido como “Impact on Participation and Autonomy” (IPA), o qual se baseia no 

modelo proposto pela CIF. Foi para mim uma surpresa poder visualizar um instrumento de 

medidas baseado no modelo biopsicossocial que encara as restrições do indivíduo de forma 

ampla. 

Visto o indivíduo com lesão medular se deparar mudanças diversas e contínuas, é 

esperável que ele venha a apresentar comprometimento da vida comunitária e social. Desta 

forma, validar o IPA para ser usado junto a tal indivíduo é louvável visto cooperar para o 

subsídio do planejamento do programa de reabilitação e cooperar para futura funcionalidade e 

autonomia do mesmo, considerando seu contexto biopsicossocial. 
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1.1. LESÃO MEDULAR 

 

1.1.1 Aspectos anátomoto-fisio-patológicos gerais 

 A medula espinhal insere-se no canal vertebral e conecta o sistema nervoso central 

(CNS) ao corpo por meio de nervos espinhais. Possui 31 segmentos medulares distribuídos 

desde a 1ª vértebra cervical até a 2ª vértebra lombar, onde é denominada ‘cone medula’, a partir 

da qual passa a ser designada ‘cauda equina’ visto ser formada apenas por nervos (MACHADO; 

HAERTEL, 2003). 

 Em cada segmento da medula espinhal origina-se um par de nervos espinhais por 

emergirem dos lados direito e esquerdo das vértebras. Da medula partem 31 nervos 

subdivididos em: oito cervicais (C1 a C8), 12 torácicos (T1 a T12), cinco lombares (L1 a L5) e 

cinco sacrais (S1 a S5) e um coccígeo. Visto haver sete vértebras cervicais e oito pares de nervos 

cervicais, o 1º par cervical (C1) emerge acima da 1ª vértebra cervical, ao passo que o 8º par 

abaixo da 7ª vértebra cervical. A partir de então, todos os pares cervicais emergirão abaixo das 

consecutivas vértebras (FERNANDES, 2006; MACHADO; HAERTEL, 2003). Por meio de 

tais nervos, a medula espinhal conecta o cérebro às várias partes do corpo, recebendo mensagem 

das mesmas por meio das raízes sensitivas dos nervos e enviando mensagens mediantes as 

raízes motoras (FERNANDES, 2006). 

 A lesão medular (LM) corresponde a uma injúria às estruturas inseridas no canal 

medular (isto é, medula espinhal, cone medular e cauda equina), que acarreta o bloqueio da 

comunicação entre o cérebro e o corpo, fato que resulta no comprometimento das funções 

motora e sensorial abaixo do nível da lesão (BRASIL, 2015). Em decorrência da mesma, são 

observados comprometimentos corpóreos temporários ou permanentes, a depender do tipo da 

lesão. Podem se r observados abaixo da lesão paralisia ou paresia dos membros, distúrbios 

neurovegetativos, comprometimento do tônus muscular e dos reflexos superficiais e profundos, 

diminuição ou perda da sensibilidade (tátil, dolorosa, de pressão, vibratória e proprioceptiva), 

dor crônica musculoesquelética e neuropática, aumento (espasticidade) ou diminuição 

(flacidez) do tônus muscular, mudanças autonômicas, como disfunção da sudorese e controle 

de temperatura corporal, além de perda de controle esfincteriano e disfunção sexual, da 

independência e, consequentemente, da autoestima (BRASIL, 2015; FAN et al., 2018; 

STILLMAN et al., 2017; GAWRYSZEWSKI; KOIZUMI; DE MELLO-JORGE, 2004). 

 A partir de tais comprometimentos, podem ser constatadas sequelas da LM que 

dificultam amplamente a vida do indivíduo. Constatam-se, assim, constipação vesico-intestinal, 

disreflexia autonômica, trombose venosa, complicação respiratória, incapacidade parcial ou 



 25  

total para realizar atividades da vida diária (AVD) – como vestir, banhar, alimentar – e 

instrumentais de vida diária (AIVD) – como dirigir, fazer compras, manipular medicamentos, 

fadiga, dificuldade ou incapacidade de caminhar –, prejuízo profissional e econômico, e 

limitações de caráter social e psíquico. Além disso, são frequentemente observadas 

comorbidades decorrentes das sequelas, como infecção do trato urinário, lesão por pressão, 

fraturas, contraturas articulares, deformidades, dentre outras (STILLMAN et al., 2017). 

 

1.1.2 Aspectos epidemiológicos e etiologia 

 A incidência mundial da LM é de 5 a 40 casos por milhão de habitantes a cada ano 

(HARINI; ROSMAN, 2017). Considerando especificamente a LM traumática, Kumar et al. 

(2018) constataram, por meio de uma revisão sistemática com metanálise, haver 10,5 casos por 

100.000 pessoas, resultando em um número aproximado de aproximadamente 768 no mundo 

por ano com maior incidência em países de baixa e média rendas. Nos Estudos Unidos, mais 

particularmente, verificam-se 906 casos de LM por milhão de habitantes (SINGH et al., 2014). 

 Relativamente ao coeficiente de incidência da LM no Brasil bem como dados precisos 

a respeito da sua incidência e prevalência, em conformidade a uma revisão conduzida por 

Botelho et al. (2014) constatou-se que, entre 1964 e 2012, cerca de 21 milhões de indivíduos 

mostraram-se vitimizados pela LM no Brasil anualmente. Por meio do último censo realizado 

em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aproximadamente 45,6 

milhões dos brasileiros possuíam alguma deficiência (motora, auditiva, visual ou intelectual), 

dentre os quais 13.273.969 correspondem especificamente a deficiências estritamente motoras 

(BRASIL, 2015; IBGE, 2012).  

 Considerando-se o cenário internacional, os indivíduos acometidos pela LM 

correspondem predominante a adultos jovens ou maduros (18 a 30 anos) do sexo masculino 

(STILLMAN et al., 2017), sendo observado,  no entanto, 17% de indivíduos com menos de 25 

anos e 27% com mais de 75 anos (KEHOE et al., 2015). 

 A tendência ao comprometimento de adultos jovens do sexo masculino é também 

vislumbrada na literatura nacional. Segundo estudo retrospectivo conduzido em 2014 pela Rede 

SARAH de Hospitais de Reabilitação, a idade dos indivíduos com LMT variou entre 15,6 e 

79,8 anos [média (�̅�) = 31 anos/desvio padrão (DP) = 11,37 anos)], correspondendo 83% dos 

mesmos ao sexo masculino (BARBETTA et al., 2018). Botelho et al. (2014) reforçam tais 

achados concluindo ser a média de idade dos indivíduos com LM 34,7 anos, 88% deles do sexo 

masculino, um grupo importante para a contribuição do produto interno bruto (PIB) brasileiro. 
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1.1.3 Etiologia e classificação 

 Nos Estados Unidos estipula-se que a causa primária da lesão medular seja traumática, 

primariamente devida a acidentes veiculares (28,72%), seguida por quedas (30,67%) – 

observadas prioritariamente em pessoas idosas –, atos de violência –  dentre eles acidentes por 

arma de fogo/por arma branca e bombas (13,46%) –, e atividades recreativas – como mergulho 

em águas rasas, esqui, paraquedismo, dentre outros (8,83%) (NATIONAL SPINAL CORD 

INJURY STATISTICS CENTER, 2017). 

 Tal etiologia é similar àquela encontrada no Brasil, conforme verificado em revisão 

sistemática conduzida por Botelho et al. (2014), que abrangeu o período de 1964 a 2012. 

Segundo esses autores, as principais causas da LMT no Brasil em tal período corresponderam 

a acidentes automobilísticos e quedas (ocasionadas pelo crescimento populacional 

desorganizado nos grandes centros urbanos bem como à falta de infraestrutura para lazer e 

recreação), seguidas em segundo plano por ferimentos por arma de fogo e mergulho em águas 

rasas. 

 No período de fevereiro a agosto de 2013, observou-se, por meio de um estudo que 

englobou 348 pacientes com LM atendidos no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 

da Universidade de São Paulo (HCFMUSP), que a primeira causa das LMT correspondeu a 

acidentes de trânsito (38,5%), seguidamente por quedas (28,7%), lesões por arma de fogo 

(21,5%) e, finalmente, mergulho em águas rasas (7,7%) (BELLUCCI et al., 2015). 

 Conforme investigação mais atual, a Rede SARAH de Hospitais de Reabilitação 

constatou que 20% das internações ocorridas ao longo de 2017 foram devidas a causas externas. 

Dentre elas, 47,6% corresponderam a acidentes de trânsito (sobretudo motocicleta), 23,8% a 

agressões físicas (incluindo arma de fogo/arma branca e agressões físicas), 15,5%  a quedas, 

4,9% a acidentes por mergulho, 3% a impactos por objetos pesados e 5,1% a outras causas 

(REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO/ASSOCIAÇÃO DAS PIONEIRAS 

SOCIAIS, 2017). 

 A menor parte da LM (20% dos casos) corresponde à LM não traumática e engloba 

patologias variadas, como tumores intra e extramedulares, enfermidades infecciosas (como 

mielite transversa) e autoimunes (como esclerose múltipla), fraturas patológicas, estenose do 

canal medular, isquemias, hérnias de disco, e deformidades da coluna (BRASIL, 2015). 

 A LM é classificada como completa quando decorre da compressão grave com intensa 

deterioração vascular ou transecção completa da medula, acarretando total comprometimento 

das vias sensitivas e motoras abaixo do nível da lesão no segmento sacral mais baixo, incluindo 

sensação de pressão no ânus, a sensação na junção muscolocutânea anal ou a contração 
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voluntária do esfíncter anal externo. Por outro lado, a LM é classificada como incompleta 

quando equivale ao dano parcial das vias motoras ou sensitivas abaixo do nível da lesão devido 

a contusões acarretadas por pressões exercidas pelos ossos e/ou tecidos moles deslocados, 

edema no canal vertebral ou transecção parcial da medula espinhal (HUNG, 2018; WINTER; 

PATTANI; TEMPLE, 2014). 

 Em relação ao nível da lesão, a LM é classificada como tetraplegia quando acomete as 

regiões cervical, torácica, sacral e lombar, havendo consequente perda sensitiva-motora do 

tronco, membros superiores e inferiores, musculatura respiratória e perda do controle da 

intestinal e vesical e como paraplegia quando Envolve as regiões torácica, sacral e lombar e 

consecutiva perda sensitiva-motora do tronco, membros inferiores, e do controle vesico-

intestinal e da musculatura respiratória (PADDISON; MIDDLETON, 2004). 

 A LM, segundo sua gravidade, é classificada por meio de uma escala com base nos 

níveis sensitivo e motor remanescentes proposta pela Associação Americana de Lesão Medular 

(American Spinal Injury Association - ASIA), denominada ASIA Impairment Scale (AIS). Tal 

classificação mensura também a gravidade da lesão, equivalendo ao padrão ouro para fornecer 

com precisão os níveis neurológicos e a extensão da LM bem como obter dados mais 

consistentes entre serviços e pesquisadores de diferentes países e localidades (ECKERT; 

MARTIN, 2017; KIRSHBLUM et al., 2011).  

 Mediante o formulário International Standards for Neurological Classification of 

Spinal Cord Injury (ISNCSCI) desenvolvido pela ASIA em parceria com The 

International Spinal Cord Society (ISCoS), considera-se a avaliação das respostas neurológicas 

e sensitivas em cada área suprida por um único nervo espinhal (ou “dermátomo”) assim como 

a força dos músculos que controlam os principais movimentos corpóreos. A sensibilidade da 

LM varia de 0 (ausência) a 2 (normal), ao passo que a força muscular diverge entre 0 (total 

paralisia) a 5 (força muscular completa) (KIRSHBLUM et al., 2011). Desta forma, a LM pode 

ser classificada em AIS A (lesão completa), a qual corresponde à não preservação das funções 

motora e sensitiva no segmento sacral S4 - S5; 2); AIS B (lesão incompleta), relativa à perda 

da função motora com preservação da função sensitiva abaixo do nível neurológico e 

sensibilidade do segmento sacral S4-S5; AIS C (lesão incompleta), referente à preservação da 

função motora abaixo do nível neurológico, sendo que mais da metade dos músculos-chave 

abaixo do nível neurológico possui grau de força inferior a 3; AIS D (lesão incompleta), 

correspondente à preservação da função motora abaixo do nível neurológico, sendo que mais 

da metade dos músculos-chave abaixo do nível neurológico possui grau de força igual ou 



 28  

superior a 3; e AIS E (lesão incompleta), referente à normalidade das funções motora e sensitiva 

(GÜNDÜZ, 2015) (Figura 1). 

 

Figura 1. Formulário de avaliação International Standards for Neurological Classification of 

Spinal Cord Injury (ISNCSCI) 
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Fonte: ASIA© 2011 American Spinal Injury Association. Reprinted with permission 

 

1.1.4 Evolução 

 No caso de lesões traumáticas da medula espinhal, após as primeiras horas dá-se início 

a fase de choque medular ou de arreflexia que dura aproximadamente duas horas, podendo não 

ser observada em lesões incompletas da medula espinhal ou que venham a ocorrer de forma 

lenta, como tumores e doenças degenerativas. A rápida morte celular devido à desmielinização 

do axônio neuronal resulta na perda imediata da função no nível e abaixo do nível da lesão. 

Essa fase se caracteriza por perda de todos os movimentos voluntários assim como dos reflexos 
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tendíneos e autonômicos e da sensação abaixo do nível da lesão. Observa-se paralisia do tônus 

vésico-intestinal, atonia gástrica, flacidez muscular, supressão temporária do tônus vasomotor, 

sudorese e ereção dos pelos, hipotensão sistemática, edema dos membros superiores (MMSS) 

ou inferiores (MMII), abolição dos reflexos genitais (ROPPER; BROWN, 2015; SIDDIQUI; 

KHAZAE; FEHLINGS, 2015). 

 Entre 2 e 48 horas após a lesão inicia-se o aparecimento de respostas reflexas à 

estimulação, tendo início a fase aguda da LM. Caracteriza-se por excreção espontânea vésico-

fecal a intervalos regulares e disreflexia autonômica devida a resposta a certos estímulos, 

aumento do tônus muscular e consequente espasticidade, tendência à extensão ou flexão dos 

MMII, contraturas articulares e sensação parestésica (queimação e dor) (ROPPER; BROWN, 

2015). 

 Aproximadamente entre 2 a 3 semanas após a lesão tem início a fase intermediária que 

continua até 6 meses após a lesão. Caracteriza-se pelo amadurecimento da lesão e renovação 

do axônio e dos tratos e das fibras medulares. Apesar de tais características, essa fase não se 

traduz em recuperação funcional significativa (SIDDIQUI; KHAZAE; FEHLINGS, 2015). 

 A última fase da LM, denominada crônica, inicia-se cerca de 6 meses após a lesão e 

dura o restante da vida do indivíduo. A lesão começa a se estabilizar, derivando em reflexos 

que podem se tornar bastante exagerados a ponto de serem detectados espasmos dos músculos 

flexores. São também observados além de sudorese profusa, piloereção e esvaziamento 

automático da bexiga e ocasionalmente do reto (ROPPER; BROWN, 2015). 

 

1.1.5 Tratamento 

 A fase do choque medular almeja primariamente imobilizar a coluna vertebral em 

posição neutra, independentemente da posição em que o indivíduo foi encontrado após o 

acidente. Além disso, juntamente com a enfermagem, mantem a respiração e circulação do 

indivíduo, sobretudo em lesões da medula cervical, as quais se caracterizam por alto risco de 

insuficiência respiratória que demandam monitoramento quanto à necessidade de suporte 

ventilatório. A fim de detectar deterioração ou melhora do estado neurológico são conduzidas 

avaliação geral e estabilização do quadro do paciente por meio do formulário ISNCSCI 

(HUNG, 2018). O tratamento farmacológico visa inibir o processo inflamatório local a fim de 

atenuar a destruição neuronal e microvascular. Caso necessário, é cogitado procedimento 

cirúrgico com vistas a descomprimir precocemente a medula espinhal bem como estabilizar a 

coluna vertebral (HUNG, 2018; KESSLER et al., 2018). 
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 Na fase aguda o uso de medicamentos consiste em drogas antispásticas no combate à 

espasticidade, analgésicos no alívio de dor neuropática e antidepressivos no tratamento da 

depressão (MEHTA et al., 2016). Tem-se início atuação de profissionais de reabilitação, cuja 

abordagem se volta primariamente para: (i) mobilização de secreção pulmonar e prevenção de 

complicações respiratórias; (ii) profilaxia na prevenção de trombose venosa profunda e embolia 

pulmonar; (iii) orientações para prevenção da disreflexia autonômica; (iv) e aumento da força 

dos músculos respiratórios parcialmente inervados para melhoria fisiológica; (v) treino de 

posicionamento em diversas posições com ou sem auxílio; (vi) mobilização na posição sentada 

e ortostática; (vii) exercícios passivos e ativos para manutenção da ADM e aumento de força 

muscular, etc. (HUNG, 2018; KESSLER et al., 2018).  

 Muitas das estratégias terapêuticas adotadas na fase crônica visam promover a 

regeneração e plasticidade ou melhorar a função dos axônios poupados (SIDDIQUI; KHAZAE; 

FEHLINGS, 2015). Além do tratamento medicamentoso, a intervenção médica é focal (toxina 

botulínica e bloqueio nervoso) visando atenuar a espasticidade (MEHTA et al., 2016) e 

cirúrgica, como transferência e fixação cirúrgica de tendão a um osso, com fins a permitir 

recuperação neurológica para obtenção funcional (HUNG, 2018). 

 A fase crônica consiste naquela em que a equipe de reabilitação atua de forma mais 

dinâmica. Segundo Kessler et al. (2018), “o tratamento precoce, a prevenção de complicações 

associadas e programas individualizados de reabilitação direcionados ao paciente fornecidos 

por uma equipe interdisciplinar especializada são cruciais para otimizar o resultado após a LM”. 

A reabilitação do indivíduo com LM tem por objetivo assegurar a maximização da função do 

mesmo a fim de zelar pelo máximo de independência possível de maneira que possa retornar a 

seu contexto e retomar o emprego (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2013). 

 No caso de indivíduos ainda internados, a reabilitação pode se estender por até seis a 

três meses, dependendo se se tratar de uma tetraplegia ou paraplegia, respectivamente, ao passo 

que no caso daqueles em fase crônica, atendidos em centros de reabilitação, a reabilitação pode 

durar mais de um ano após a LM (KESSLER et al., 2018). 

 Recomenda-se que a equipe multidisciplinar de reabilitação seja composta por fisiatras, 

enfermeiros de reabilitação, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, nutricionistas, 

fonoaudiólogos (no caso de lesões cervicais), psicólogos, assistentes sociais, profissionais de 

educação física e outros especialistas médicos. A equipe que trabalha de forma interdisciplinar 

é centrada no paciente, tendo não somente ele como foco como também seus familiares e 

cuidadores, considerando as preferências daquele (KESSLER et al., 2018). 
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 O tratamento deve incluir manejo da dor e depressão e ajuste comunitário, 

monitoramento de declínio funcional a fim de detectar  deficiências adicionais nas funções 

corporais, limitações de atividades e restrições de participação, programas com vistas à 

promoção de estilo de vida saudável do indivíduo com LM (ex., atividades esportivas), visitas 

domiciliares objetivando averiguar necessidade de adaptações, reabilitação profissional para 

diminuir desemprego de indivíduos com LM, dentre outras intervenções (ESCALÓN; BRYCE, 

2018; KESSLER et al., 2018; RAPIDI et al., 2018; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

2013). 

 

1.2. PARTICIPAÇÃO E AUTONOMIA  

 Participação e autonomia possuem conotações variadas, sendo abordadas nos campos 

da política, cidadania e saúde. Ao passo que participar denota decisão terapêutica, cidadania, 

política, autogoverno, ser aceito, estar incluído numa área da vida, ou ter acesso a recursos 

(AQUINO et al., 2014; BROWN, 2010; SANTOS, 2016; VENTURA; FREIRE; ALVES, 

2016), o termo autonomia relaciona-se à capacidade de escolha, atuação e alcance de 

responsabilidades advindas dos atos subsequentes, à liberdade e reflexão crítica da mesma, 

privacidade, autodeterminação, dignidade, integridade, individualidade (KUBINA et al., 2013; 

RODGERS; NEVILLE, 2007), à responsabilidade pela ação e ao respeito pela vontade de 

outros (GILLON, 1985). 

 A relação entre as mesmas é explicitada por Cardol et al. (1999), sendo determinado que 

a autonomia consiste em um pré-requisito para a participação ao propor que a participação 

requer autonomia para ser levada em conta visto acrescentar uma perspectiva pessoal para 

participação (CARDOL; DE JONG; WARD, 2009). Tendo em vista o indivíduo com doença 

crônica, Mars (2013) similarmente salienta haver uma relação entre a autonomia e a 

participação ao enfatizar que tal vínculo permite compreender como tal indivíduo vive, já que, 

a despeito da doença, o mesmo é capaz de exercer atividades dentro de seu contexto social com 

ou sem o auxílio de outras pessoas. 

 

1.2.1 Participação 

 Esforços significativos têm sido feitos ao longo das últimas décadas para melhor 

documentar os resultados da reabilitação e a qualidade da participação das pessoas com 

deficiência, sendo propostas mudanças significativas em como o conceito de participação é 

operacionalizado (NOREAU et al., 2005). Inicialmente proposta como “desvantagem” pela 

Classificação Internacional de Deficiências, Incapacidades e Desvantagens (CIDID) (do inglês 
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International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps) da Organização 

Mundial de Saúde (OMS), “desvantagem” foi substituída por “participação” em 2001 com a 

adoção da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) (do 

inglês International Classification of Functioning, Disability and Health) visto possuir uma 

conotação negativa (NOONAN et al., 2010). Por meio da CIF, definiu-se participação como 

envolvimento em uma situação de vida (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2003). 

 Feng-Hang et al. (2013) estabelecem a dificuldade de aplicar o conceito de participação 

proposto pela CIF visto que o mesmo conduz a problemas em sua operacionalização. Têm sido 

propostas definições da participação a fim de clarear o conceito proposto pela CIF.  

Considerando-se especificamente o termo “envolvimento”, verifica-se que, em um contexto 

mais amplo, o termo “envolver” possui vasto significado, como abranger, contestar, participar, 

ocupar inteiramente, ser incluído ou engajado em uma área da vida, ser aceito ou ter acesso aos 

recursos necessários (FENG-HANG et al., 2013; FERREIRA, 2014). Wilkie et al. (2011) 

consideram que a participação envolve a experiência do indivíduo em um número infinito de 

atividades de vida e papéis sociais, como trabalho, cuidado com outros, atividades de lazer, 

voluntariado e envolvimento na comunidade.  Perenboom e Chorus (2003) sugerem tratar-se 

de ser autônomo até certo ponto ou ser capaz de controlar sua própria vida, inclusive para 

cumprir objetivos pessoais e papéis sociais. Brown et al. (2004) interpretam-na como o 

engajamento ativo em atividades que são intrinsecamente sociais e que fazem parte de 

atividades domésticas, ocupacionais ou recreativas que ocorrem na comunidade. Noreau et al. 

(2005) definem participação como um conceito mais amplo do que atividade (incluída no 

mesmo componente pela CIF), referindo-se à participação como o desempenho durante a 

atividade dentro de um contexto ambiental real. Whiteneck e Dijkers (2009) afirmam referir-se 

ao cumprimento de papéis sociais e desempenho no nível social.  

 A OMS estipula que participar representa uma perspectiva social da funcionalidade do 

indivíduo e ocorre naturalmente quando o mesmo se envolve ativamente na realização de 

ocupações ou AVD que considere expressiva e que tenha propósito nos contextos que lhe 

apeteça (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2003). Isso é revalidado pela Associação 

Americana de Terapia Ocupacional (AOTA), a qual considera a participação como algo que 

ocorre naturalmente quando o indivíduo se envolve ativamente ao realizar ocupações ou AVD 

que lhe são relevantes, correspondendo o ato de participar ao empenho do indivíduo em 

ocupações pessoalmente satisfatórias e adequadas à sua cultura (AMERICAN 

OCCUPATIONAL THERAPY ASSOCIATION, 2014).  
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 A importância da participação é salientada uma vez que constitui um dos pilares para a 

promoção da saúde e tem por objetivo a autonomia e independência do indivíduo para sua 

máxima inclusão social (PEREIRA; OLIVEIRA, 2013). Assim, baseando-se no fato de que 

participar implica em estar integrado na vida e ser aceito ou ter acesso aos recursos necessários 

para tal inclusão, Silva et al. (2013) conduziram um estudo a fim de verificar fatores pessoais e 

ambientais que estivessem associados à participação de adultos com doenças crônicas. Os 

resultados evidenciaram a existência do termo “participação social”, inversamente relacionado 

com barreiras ambientais e positivamente com fatores facilitadores. 

 A participação social é considerada por meio das relações e interações do indivíduo 

doente com outras pessoas, referindo-se ao impacto que a doença crônica exerce no 

desempenho de papéis sociais e atividades significativas ao indivíduo (MARS, 2013). Gillen e 

Schell (2014) a relaciona ao “entrelaçamento de ocupações com o objetivo de apoiar o 

engajamento desejado em atividades comunitárias e familiares, bem como com colegas e 

amigos” (p. 607).  

 Pode “... ocorrer pessoalmente ou por meio de tecnologias remotas, como chamadas 

telefônicas, interação com computadores e videoconferência”, incluindo ocupações que 

correspondem a vários tipos da atividade da vida nas quais indivíduos, grupos ou populações 

se envolvem (AMERICAN OCCUPATIONAL THERAPY ASSOCIATION, 2014, p. S45). 

 Com foco específico na terapia ocupacional, pontua-se que a participação social é 

classificada em: a) participação na comunidade – correspondente ao envolvimento do indivíduo 

em atividades que resultem em interações bem-sucedidas no nível comunitário (ex., vizinhança, 

organizações, trabalho, escola, grupo religioso ou espiritual); b) participação familiar – 

equivalente ao envolvimento do indivíduo em atividades que resultam em “interações bem-

sucedidas em papéis familiares específicos, necessários e/ou desejados” (MOSEY, 1996, p.  

340); e c) Pares/amigos – relacionada ao envolvimento do indivíduo em atividades de níveis 

diferentes de interação e intimidade, incluindo o envolvimento em atividade sexual 

(AMERICAN OCCUPATIONAL THERAPY ASSOCIATION, 2014). 

 

1.2.2. Autonomia 

 Definir autonomia apresenta limitações uma vez que a mesma parece associar-se com 

independência física, o que nega o fato de o indivíduo se consistir em um ser social. Proveniente 

do grego antigo, autonomia origina-se dos termos autós (por si mesmo) e nomos (lei) (ZATTI, 

2007), significando “aquele que dá a si mesmo suas próprias leis” (ROIZ, 2009, p. 102). 
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Relaciona-se à aptidão ou competência para gerir sua própria vida, valendo-se de seus próprios 

meios, vontades e/ou princípios (FERREIRA, 2014). 

 Considera-se que o indivíduo seja autônomo caso demonstre certas virtudes, como 

autenticidade, identificação, iniciativa e responsabilidade. Para tal, é necessário que tal 

indivíduo: a) esteja apto para se governar, o que é determinado pela capacidade de fazer 

escolhas racionais; b) possua o direito de se constituir uma autoridade soberana; e c) de ter 

oportunidades, fato que depende da sorte (FEINBERG, 1986 apud MARS et al., 2008). 

 Ao focar em teorias filosóficas contemporâneas sobre autonomia, Mars et al. (2008) 

definem dois tipos de autonomia: (i) Autonomia positiva: Observada quando o indivíduo molda 

sua vida ativamente e se identifica com valores fundamentais. Tal autonomia pode ser 

promovida ao serem ampliadas oportunidades para que o indivíduo organize sua vida; (ii) 

Autonomia negativa: Ocorre caso o indivíduo não seja pressionado por terceiros ao realizar 

ações. Observada, por exemplo, no caso de doenças crônicas, quando familiares preocupados 

impedem o indivíduo de realizar determinadas atividades. A autonomia negativa é promovida 

ao ser minimizada a interferência.  

 Tendo em vista a deficiência, classifica-se a autonomia como decisória (ou decisional) 

ou executiva. A autonomia decisória corresponde à capacidade do indivíduo em tomar decisões 

na inexistência de restrições externas, como ao se optar o que vestir e quando fazê-lo 

(CARDOL, 2001), ou à iniciativa do mesmo de se decidir quanto ao que fazer dentre uma série 

de opções (MUNHOZ, 2014). A (in)capacidade de se constatar a autonomia decisória pode ser 

apurada não só em função da doença, mas também de fatores impostos ao indivíduo, como 

barreiras ou facilitadores advindos do ambiente físico, social ou atitudinal (ORGANIZAÇÃO 

MUNDIAL DA SAÚDE, 2003). Destarte, a capacidade de decidir pode ser limitada pela 

redução de expectativas consequente à deficiente física, bem como variar ao longo do tempo e 

de acordo com caraterísticas específicas do indivíduo. O mesmo pode, por exemplo, ser capaz 

de tomar determinado tipo de decisões, mas revelar-se incompetente para optar em outra 

particular situação (CARDOSO, 2013).  

 A autonomia executiva relaciona-se à liberdade de ação e à capacidade do indivíduo em 

se decidir por si próprio (MUNHOZ, 2014), como ao se vestir da forma como se deseja 

(CARDOL, 2001). Há situações, como deficiência física e idade avançada, que podem diminuir 

esse tipo de autonomia, mas que não necessariamente minimizam a tomada de decisão do 

indivíduo (CARDOL, 2001). Similarmente ao que é visto na autonomia decisória, há uma 

relação entre a capacidade executiva do indivíduo e o local onde o mesmo se insere. Assim, 

fatores ambientais de caráter físico, social e atitudinal podem exercer ações facilitadoras ou 
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impeditivas na autonomia executiva (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2003). Como 

exemplo, a residência ou o local de trabalho do indivíduo podem possuir fatores facilitadores, 

como a existência de cômodos amplos para a locomoção em cadeira de rodas, ou barreiras, 

como a não disponibilização de terceiros para auxiliar o indivíduo em realizar certas atividades 

(ANDRADE et al., 2019). 

 

1.2.2.1 Autonomia versus independência 

 Dentre os vários termos utilizados por indivíduos com LM bem como pela comunidade 

em geral para definir autonomia pessoal, observa-se que o vocábulo “independência” é 

comumente evidenciado na literatura científica (VAN DE VELDE et al., 2011). A ausência de 

clareza entre tais termos se deve ao fato de que ser independente implica literalmente em ser 

hábil para tratar de si próprio sem o auxílio de terceiros ou em ser livre do controle e de 

restrições externas (ANDRADE et al.). A autonomia pessoal está diretamente relacionada à 

capacidade do indivíduo em ser dependente ou independente na realização das AVD 

(MACHADO; FIGUEIREDO, 2009), fato igualmente assinalado por Garcia, Sancho-Bru e 

Vergara (2018) ao reiterarem que “…dependência pode ser definida como a perda da autonomia 

e a necessidade de auxílio de uma terceira pessoa na AVD, especialmente o autocuidado” (p. 

103). 

 A possível imprecisão existente entre tais termos pode ainda ser devida ao fato de que a 

independência é algo desejado não só pelo paciente, mas também pela sociedade, a qual o induz 

a ser independente visto ser esta considerada o ideal de liberdade (VAN DE VELDE et al., 

2011). Entretanto, ao passo que ser autônomo se refere à capacidade de decisão e realização do 

controle de como, quando, onde e de que maneira algo deva ser executado (ORGANIZAÇÃO 

MUNDIAL DA SAÚDE, 2003), ser independente diz respeito à habilidade de cuidar de si 

próprio sem o auxílio de terceiros ou de ser livre do controle e de restrições externas (VAN DE 

VELDE et al., 2011).  

 Cardol et al. (1999) não consideram haver relação entre autonomia pessoal e 

independência uma vez que a dependência não exclui a autonomia desde que o auxílio esteja 

de acordo com as necessidades e escolhas pessoais do indivíduo. 

 Levando em conta os termos independência, participação e, indiretamente, autonomia, 

a AOTA declara que 

 

É importante reconhecer que os clientes podem ser independentes na vida, 

independentemente da quantidade de assistência que recebem ao completar as 
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atividades. Os clientes podem ser considerados independentes quando 

executam ou dirigem as ações necessárias para participar, independentemente 

da quantidade ou tipo de assistência necessária, se forem satisfeitos com seu 

desempenho (AMERICAN OCCUPATIONAL THERAPY ASSOCIATION, 

2014, p. S6). 

 

 Perenboom, Rom e Chorus (2003) corroboram com esta citação ao ressaltar que “...não 

executar não significa necessariamente que não se está participando” (p. 578), uma vez que, 

mesmo estando fisicamente dependente de terceiros, o indivíduo pode ser capaz de participar, 

cumprir seu papel na sociedade e alcançar seus objetivos pessoais, desde que esteja apto a 

controlar a forma e o momento que ele deseja que algo seja feito, o que reflete sua autonomia. 

 À luz da reabilitação, a literatura ressalta que o profissional não deve objetivar que o 

indivíduo alcance um estado ideal de independência, mas sim que ele seja capaz de escolher as 

decisões que será capaz tomar por si próprio ou aquelas que delegará a outros fazerem para si, 

respeitando, assim, seu potencial (CARDOL, 2001). 

 

1.2.3 Revisão Integrativa da Literatura 

 

 Mediante uma revisão integrativa da literatura, Andrade et al. (2019) investigaram 

evidências científicas sobre a participação social e a autonomia pessoal de indivíduos com lesão 

medular. Para tal, os seguintes passos foram desenvolvidos: elaboração a pergunta norteadora, 

pesquisa bibliográfica de estudos primários, extração de dados, avaliação dos estudos primários 

incluídos, análise e síntese dos resultados e apresentação da revisão (TRAMONTINI et al., 

2016). A pergunta que norteou o estudo foi: “Quais são as evidências disponibilizadas na 

literatura científica acerca da participação social e da autonomia pessoal de indivíduos com 

lesão medular?” 

 Conforme a metodologia proposta pelos autores, foram considerados elegíveis para 

compor a amostra das publicações estudos primários publicados entre 2006 e 2016, redigidos 

nos idiomas português, inglês e espanhol que possuíssem quaisquer desenhos metodológicos. 

Dessa forma, foram excluídos quaisquer outros tipos de publicações, como estudos de caso 

único, teses/dissertações/monografias, anais de eventos, respostas a cartas ao editor, citações e 

editoriais. Os estudos primários foram obtidos por meio das bases de dados National Library 

of Medicine National Institutes of Health (PubMed), Cumulative Index to Nursing and Allied 

Health Literatura (CINAHL) e Latin American and Caribbean Health Sciences (LILACS). 
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Foram utilizados descritores controlados “participação social”, “autonomia pessoal” e 

“traumatismos da medula espinhal” obtidos no Medical Subject Headings-MeSH, CINAHL e 

MeSH/Headings e Descritores em Ciências da Saúde-DeCS. O processamento dos dados foi 

realizado através do o Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de 

Questionnaires (IRaMuTeq), versão 0.7 alpha 2, e os resultados obtidos foram verificados 

mediante a técnica Classificação Hierárquica Descendente (CHD). 

 Após análise de nove estudos primários que responderam plenamente a pergunta 

norteadora e da CHD, constatou-se a existência de cinco classes: a reabilitação no 

empoderamento da participação e autonomia; definições e contrastes relacionados à 

participação e à autonomia; percepção sobre participação e autonomia; fatores facilitadores e 

barreiras à participação e autonomia; e estratégias de enfrentamento com o propósito de 

participar e ser autônomo. 

 Detectou-se não haver plena compreensão dos termos participação e autonomia por 

parte dos indivíduos com LM, assim como da comunidade e de profissionais de reabilitação. A 

participação foi associada a vocábulos como autonomia, inclusão, realização, ocupação, 

reciprocidade, trabalho, autossuficiência financeira, dentre outros, e a autonomia a termos como 

participação, independência e autodeterminação. A autonomia, por sua vez, foi relacionada a 

participação, independência, autodeterminação, identificação, liberdade de controle de alguma 

restrição externa, oportunidade de escolher quais atividades serão realizadas, capacidade de 

desempenhar atividades por si próprio a partir da não existência de barreiras ambientais, e 

aceitação de delegar a outros indivíduos o que deseja que seja feito. 

 O termo ‘independência’ foi comumente relatado ao se referir à autonomia. Ser 

independente relaciona-se à capacidade de se tratar, sem o auxílio de terceiros, ou de ser livre 

do controle e de restrições externas. Os autores pontuam que a sociedade considera a 

independência como um pré-requisito para a autonomia uma vez que o ato de ser independente 

pode ser proposto como ideal de liberdade no objetivo do tratamento. A frequente associação 

entre tais vocábulos conduz à ideia de relação entre ambos. Dessa forma, referir-se à autonomia 

como independência pode interferir no real conceito desses termos e limitar a importância de 

outras pessoas à execução de atividades pelos indivíduos com LM. 

 O profissional de reabilitação exerce função primordial na aquisição da autonomia dos 

indivíduos com LM ao lhes permitir explorar interesses almejados, controlar o contexto onde 

se inserem por meio do desenvolvimento de estratégias de superação dos obstáculos advindos 

da lesão, e se desconectar da necessidade de ser independente. O estímulo da participação de 

tais indivíduos também foi pontuado como função de tal profissional quando auxiliar satisfazer 
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necessidades sociais dos mesmos e e coopera na diminuição de sinais limitadores de doenças 

nas atividades sociais. 

 O estudo evidenciou existirem itens que facilitam a participação de indivíduos com LM 

devido a condições clínicas (lesão incompleta da medula espinhal, baixa incidência de 

complicações secundárias à lesão, e menor índice de fadiga e de dor), demográficas (menor 

faixa etária ao início da reabilitação, maior nível educacional e capacidade cognitiva,  melhor 

autoeficácia e de humor depressivo, e menor dependência de álcool), e sociais (melhor 

acessibilidade ambiental e ao transporte público, maior participação social, e possibilidade de 

retornar ao trabalho ou de conquistar e manter um emprego).  

 Apesar de que em menor número, foram enumerados tópicos facilitadores à autonomia, 

como existência da oportunidade de escolha, maior capacidade cognitiva, reduzidas 

complicações secundárias, melhor autoeficácia, e maior nível de apoio social. 

 Contrariamente aos facilitadores, os autores pontuaram haver barreiras à participação 

de indivíduos com LM, nomeadamente sequelas decorrentes da lesão em si, questões atitudinais 

por parte de terceiros ou da sociedade, alto custo ou não disponibilidade de equipamentos 

tecnológicos para assistência, inacessibilidade ao ambiente físico/atendimento de  saúde/capital 

social, e dificuldade relacionada à educação/autossuficiência econômica/políticas trabalhistas.  

 A autonomia, similarmente, também é dificultada por barreiras, como a deficiência em 

si, controle exercido por parte do profissional de reabilitação, superproteção procedente do 

cuidador, dificuldade dos indivíduos com LM de delegar a terceiros o que não são capazes 

de executar por si próprios, incapacidade dos mesmos de se enquadrar em atividades que lhes 

são esperadas, e restrições físicas advindas da lesão ou dos ambientes físico e social. 

 A fim de participar de forma autônoma, os autores especificam ser necessária a adoção 

de estratégias por parte dos indivíduos com LM. São elucidados itens como adaptação à nova 

condição física/cognitiva/emocional e ao ambiente físico/social, modificação de como realizar 

atividades com o auxílio de equipamentos de autoajuda ou de terceiros, e retorno à rede social 

(como estudos, mercado de trabalho e lazer). 
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1.3 MENSURAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO E AUTONOMIA 

 

 A participação é tida como um importante fator para qualidade de vida e bem-estar do 

indivíduo, bem como um resultado considerável na reabilitação, o que, segundo Perenboom, 

Rom e Chorus (2003), leva a pressupor a necessidade da existência de instrumentos que a 

mensurem. Noonan et al. (2009c) ratificam tal ideia ao pontuarem que “... informações 

quantificáveis obtidas a partir de instrumentos que mensuram participação são úteis para 

descrever restrições relativas à participação em estudos epidemiológicos e possibilitar 

comparações entre grupos ou mesmo em sociedades” (p. 443). Além disso, Resnik e Plow 

(2009) apontam que “... a mensuração dos resultados da participação é fundamental para os 

campos da medicina física e da reabilitação” (p. 856). 

 Dado que participar faz parte do cotidiano comunitário do ser humano, monitorar o grau 

de sua participação bem como as restrições da mesma torna-se crucial. As primeiras medidas 

da participação – ou “desvantagem”, como era classificada pela CIDID (ORGANIZAÇÃO 

MUNDIAL DA SAÚDE, 2003) – centravam-se no grau em que as pessoas com doenças eram 

impedidas de participar em comparação com a atividade ou o estilo de vida “normal” dos 

indivíduos com idade, gênero e antecedentes semelhantes àquelas, mas que não possuíam 

condições crônicas de saúde. Considerava-se apenas a participação objetiva, ou seja, o parecer 

da sociedade em relação ao impacto que a condição crônica exercia sobre a saúde do indivíduo 

doente, como sua situação financeira ou profissional. Posteriormente, sugeriu-se a necessidade 

da mensuração da participação com base nas experiências de vida e preferências do indivíduo 

doente (participação subjetiva) a fim de se compreender melhor as necessidades e os problemas 

do mesmo. Tais abordagens subjetivas forneceram informações que não eram obtidas por outras 

medidas (como instrumentos relativos à doença, atividade ou habilidade funcional), auxiliando, 

consequentemente, médicos e pesquisadores a compreender melhor a pessoa com doença e 

tratamentos e suportes necessários à mesma (NOREAU et al., 2005). 

 Estudos constataram haver 41 instrumentos para mensurar a participação elaborados 

entre 1997 (com o lançamento da 2ª edição da CIDID/CIDID-2) e 2001 (após liberação da CIF 

pela OMS) (BALLERT et al., 2016; MAGASI; POST, 2010). Dentre tais instrumentos, oito 

são utilizados para avaliar a participação de indivíduos com LM em específico (NOREAU et 

al., 2005). 

 Ao contrário da existência de vários instrumentos para mensurar a participação de 

indivíduos deficientes, a literatura aponta haver poucos instrumentos que examinam a 

autonomia. Dentre eles, um tem como foco populações que não possuem doenças crônicas 
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(ANDERSON et al., 1994), um é indicado apenas para idosos com doenças crônicas (MARS et 

al., 2014), um visa elencar conhecimento da autonomia em relação à identidade dos gêneros 

masculino e feminino (BEKKER, 1993), e um concentra-se no domínio médico 

(STIGGELBOUT et al., 2004) sem considerar a vida do indivíduo em si ou itens a ela 

relacionados, como participação, fatores pessoais e contexto ambiental, ou ainda que 

consideram a autonomia como um traço, e não como um estado (CLARK et al., 1995), 

 A fim de avaliar a autonomia de um indivíduo deficiente, independentemente da faixa 

etária, deve-se considerar sua habilidade física, emocional, psicológica, assim como itens como 

rede de apoio, meio ambiente, esperança e sentimento de tal indivíduo (LIVNEH; MARTZ, 

2014). Estes autores, por meio de uma revisão integrativa constatou-se que, até 2015, observou-

se a existência de nove instrumentos para mensuração de itens relacionados à autonomia, como 

independência, funcionalidade, capacidade, mobilidade, participação, satisfação e acesso ao 

ambiente, esperança e estratégias de enfrentamento, integração social e econômica, os quais, 

no entanto, não possuíam foco a avaliação da autonomia em si. 

 Dentre os instrumentos existentes para avaliação da autonomia em particular, citam-se 

os instrumentos Impact on Participation and Autonomy (IPA) e Maastricht Personal Autonomy 

(MPAQ), os quais não se encontram validados para o Brasil. O IPA concentra-se na 

participação e autonomia de indivíduos adultos e idosos com doenças crônicas em vários 

domínios da vida (CARDOL et al., 2001), ao passo que o MPAQ se restringe à autonomia de 

idosos com doenças físicas crônicas (MARS et a., 2014). 
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2.1 CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE FUNCIONALIDADE, 

INCAPACIDADE E SAÚDE (CIF) 

 

 A CIF faz parte da “família das classificações” proposta pela OMS. A primeira 

classificação aventada, Classificação Internacional de Doenças (CID), ocorreu em 1893 como 

forma de responder à necessidade de conhecer as causas de morte. A cada cinco anos, tal 

classificação é revista, tendo, a partir da sexta revisão, passado a incluir também as doenças e 

os motivos de consultas, fato que possibilitou seu uso na morbidade (DI NUBILA; 

BUCHALLA, 2008). 

 A partir da 10ª revisão da CID, em 1976, a OMS aprovou o desenvolvimento a CIDID, 

publicada em 1980, para usos diversos na administração de serviços de saúde e epidemiologia. 

Por meio da CIDID, obteve-se uma noção conceitual sobre a perda ou anormalidade da estrutura 

ou função psicológica, fisiológica ou anatômica (decorrente da deficiência), a restrição ou falta 

de realizar uma atividade da maneira considerada normal para um ser humano (decorrente da 

incapacidade), e a limitação ou impossibilidade do indivíduo de cumprir o papel a ele inerente 

(resultante da desvantagem) (DI NUBILA; BUCHALLA, 2008).  

 A CIDID abrangeu as dimensões: 1) Deficiência, determinada como uma anormalidade 

da estrutura ou função do corpo ou órgão, incluindo a função mental; 2) Incapacidade, 

caracterizada como uma restrição de atividades resultantes de uma deficiência; e 3) 

Desvantagem, correspondente ao nível social das consequências de doenças caracterizadas 

como a desvantagem do indivíduo resultante da deficiência ou incapacidade (SIMEONSSON 

et al., 2000). Tais dimensões possuem uma relação unidimensional ou linear entre si, conforme 

ilustrada na Figura 2. 

 

Figura 2 – Modelo conceitual linear da Classificação Internacional de 

Deficiências, Incapacidades e Desvantagens (CIDID) 

 

Fonte: World Health Organization (1980)  
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 O modelo linear da CIDID apresentou certa fragilidade por se verificar a inexistência 

de interações entre as dimensões que a compõe bem como a não abordagem de interações 

complexas da pessoa com o ambiente físico, social e psicológico. Assim, após elaboração de 

novas versões da CIDID, em 1999 foi aprovada a segunda edição da CIDID (CIDID-2), 

denominada International Classification of Functioning, Disability and Health (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 1999), traduzida como Classificação Internacional de 

Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. Em maio de 2001, na 54ª Assembleia Mundial de Saúde, 

a CIDID-2 passou a ser denominada CIF. Por meio desta classificação tornou-se possível obter 

um modelo conceitual de funcionalidade e incapacidade que ia além do modelo linear da 

CIDID, capturando a natureza dinâmica e recíproca das interações pessoa-ambiente 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2003).  

 A CIF considera a presença da saúde ou a gravidade de um problema a ela relacionado, 

seja na vertente individual ou social, servindo como base conceitual para a definição e a 

classificação da saúde e da incapacidade a partir da integração dos principais modelos de 

funcionalidade como componente da saúde. Possui como objetivo fundamental proporcionar 

uma linguagem unificada e padronizada por meio de uma estrutura que descreve a saúde e seus 

estados relacionados, o que auxilia a comunicação e a troca de informações entre países, 

disciplinas relacionadas com os cuidados de saúde, serviços, e em diferentes momentos ao 

longo do tempo (FARIAS; BUCHALLA, 2005; ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 

2003). 

 Assim como observado na CIDID-2, a CIF é estruturada por meio de um paradigma 

conceitual de incapacidade que envolve dois modelos: 1) Modelo médico, que considera a 

incapacidade como estado da pessoa causada diretamente pela doença, trauma ou outra 

condição da saúde. A incapacidade requer cuidados médicos ou outra forma de tratamento, 

prestados por profissionais sob a forma de tratamento individual, com o objetivo de corrigir o 

problema existente; 2) Modelo social ou de incapacidade, o qual pressupõem que tal inabilidade 

corresponde a um problema de natureza social ou um atributo do indivíduo. Nesse caso, a 

incapacidade exige uma resposta política, já que o problema é resultante do meio ambiente 

inadequado devido a um contexto social inadequado. A despeito de ambos modelos serem 

válidos, os mesmos não se mostram apropriados quando considerados isoladamente. Por 

conseguinte, a fim de integrar os modelos médico e de incapacidade, propôs-se a adoção de um 

modelo que estabelecesse, de forma resumida, as perspectivas da saúde e considera os aspectos 

biológico, individual e social, denominado biopsicossocial (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA 

SAÚDE, 2005). 
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 O modelo conceitual biopsicossocial da CIF, similar ao da CIDID-2, consiste em uma 

estrutura organizada nas partes Funcionalidade/incapacidade e Fatores contextuais (Figura 3). 

 

Figura 3 – Modelo conceitual biopsicossocial da Classificação 

Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) 

 

Fonte: Organização Mundial da Saúde (2003) 

 

 Conforme Cieza e Bickenbach (2015), Farias e Buchalla (2005) e a Organização 

Mundial de Saúde (2003), a parte relacionada à Funcionalidade/incapacidade é dividida nos 

componentes: 

o Estruturas (simbolizadas pelo prefixo ‘s’ de structure) e funções (‘b’ de body) do 

corpo – Relativas às partes anatômicas e aos órgãos e componentes do corpo, e às 

funções fisiológicas e psicológicas dos sistemas do corpo, respectivamente. Caso 

haja perda ou restrição das mesmas, há uma deficiência;  

o Atividade (‘d’, de domain ou ‘a’, de activity, abreviaturas estas a serem utilizadas 

conforme critério do utilizador) – Referente à execução de uma tarefa ou de uma 

ação pela pessoa. Em caso de dificuldade ou incapacidade em realizar a atividade, o 

déficit é considerado uma limitação; 

o Participação (‘d’, de domain ou ‘p’, de participation, a critério do utilizador) – 

Relacionada ao envolvimento numa situação de vida real, sendo a 

dificuldade/incapacidade de fazê-la considerada uma restrição. 
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Já os Fatores Contextuais são divididos nos componentes: 

o Fatores Ambientais (‘e’, de environoment) – Relacionados a determinantes físico, 

social e atitudinal, os quais exercem alguma influência sobre a saúde do indivíduo 

que funcionam como facilitadores ou barreiras ao mesmo; 

o Fatores Pessoais – Referentes aos aspectos próprios do indivíduo. Não são até o 

momento classificados pela CIF devido à complexidade de suas características. 

 

 A CIF inclui o componente Atividade e Participação em uma lista única que abrange 

domínios indicadores da funcionalidade, tanto na perspectiva individual como social, “desde a 

aprendizagem básica ou a mera observação a áreas mais complexas, tais como, interações 

interpessoais ou de trabalho” (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2003, p. 16). Tal 

componente é composto por nove domínios distribuídos em nove capítulos, conforme 

observado no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Domínios dos componentes Atividade e Participação e categorias dos mesmos em 

conformidade com a CIF 

Capítulo Código Domínios (categorias envolvidas) 

1 d1 

Aprendizagem e aplicação de novos conhecimentos (adquirir 

experiências sensoriais intencionais – como observar e ouvir, 

aprender conceitos básicos – como imitar, aprender a ler e 

calcular –, adquirir competências básicas e complexas, aplicar o 

conhecimento – como concentrar/ler/escrever/resolver 

problemas/tomar decisões); 

2 d2 

Realização de tarefas e exigências gerais (realizar tarefas 

únicas/múltiplas/simples/complexas, executar rotina diária, lidar 

com o estresse e com outras exigências psicológicas); 

3 d3 
Comunicação (comunicar/receber/produzir mensagens, 

conversar, utilizar técnicas de comunicação); 

4 d4 

Mobilidade (mudar e manter a posição do corpo – como se 

deitar, ajoelhar-se, ficar em pé/transferir-se –, transportar, 

mover/manusear objetos, andar/deslocar-se, utilizar transporte); 

5 d5 

Autocuidado (como lavar-se/cuidar de partes do corpo/realizar 

cuidados relacionados com os processos de excreção/vestir-

se/comer/cuidar da própria saúde); 

6 d6 
Vida doméstica (adquirir o necessário para viver, realizar tarefas 

domésticas, cuidar dos objetos da casa, ajudar os outros); 
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Quadro 1 – Domínios dos componentes Atividade e Participação e categorias dos mesmos em 

conformidade com a CIF (cont.) 

7 d7 

Interações e relacionamentos interpessoais (interações 

interpessoais gerais – como iniciar/terminar um relacionamento, 

interagir de acordo com as regras sociais –, relacionamentos 

interpessoais particulares – como manter relações com 

estranhos/amigos/familiares, manter relacionamentos 

românticos/conjugais/sexuais); 

8 d8 Principais áreas da vida (educação, trabalho e econômica); 

9 d9 

Vida comunitária, social e cívica (educação – 

informal/escolar/profissional –, trabalho e emprego – como 

procurar/obter/demitir-se de emprego, trabalho remunerado ou 

voluntário –, vida econômica – como realizar transações 

econômicas/obter independência financeira). 

Fonte: Organização Mundial da Saúde (2003) 

 

 Conforme a CIF, a participação é definida como o envolvimento do indivíduo em 

situações de sua vida em relação à sua condição de saúde, funções e estruturas corporais, 

atividade e fatores contextuais (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2003) e o 

apanhado geral das habilidades do mesmo no ambiente cotidiano, visto reunir a aptidão na 

condução da vida social e não apenas em tarefas ou atividades (DESROSIERS et al., 2009). 

Conforme observado, considerando que os componentes Atividade e Participação consistem 

em uma lista neutra e única de domínios que indicam várias ações e áreas da vida, a OMS 

propõe opções alternativas para estruturar separadamente atividades e participação. Uma das 

sugestões é considerar a atividade como a execução de uma tarefa ou ação pelo indivíduo (sendo 

incluídos os capítulos aprendizagem e aplicação de conhecimentos, realização de tarefas e 

exigências gerais, comunicação e mobilidade) e a participação como o envolvimento em uma 

situação da vida real (sendo incluídos os capítulos autocuidado, vida doméstica, interações e 

relacionamentos interpessoais, principais áreas da vida, e vida comunitária, social e cívica) 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2003).  

 Como exemplo, tendo em vista o modelo conceitual biopsicossocial da CIF, a condição 

de um indivíduo paraplégico decorrente de LM em nível da medula torácica pode ser ilustrada 

de acordo com o observado na Figura 4. 
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Figura 4 – Representação da lesão medular ao nível do tórax por meio do modelo 

biopsicossocial da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) 

 

Fonte: Elaborado pela autora. Adaptado de Organização Mundial da Saúde (2003) 

 

 Embora a autonomia não seja diretamente ilustrada no modelo biopsicossocial da CIF, 

contrariamente à participação, a mesma, bem como o respeito aos valores inerentes ao 

indivíduo, é considerada tendo em vista o respeito e a confidencialidade à aplicação ética de tal 

classificação (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2003). Além disso, a CIF auxilia a 

definir a autonomia, bem como a independência e a participação social, ao constituir a base de 

métodos, recursos e dispositivos terapêuticos construídos por meio das inter-relações nas redes 

social e afetiva e das AVD (POMMEREHN; DELBONI; FEDOSSE, 2016). 

 

2.2 IMPACT ON PARTICIPATION AND AUTONOMY 

O instrumento Impact on Participation and Autonomy Questionnaire (IPAQ) foi 

originariamente desenvolvido em 1999 no idioma holandês pela terapeuta ocupacional Mieke 

Cardol bem como pela experiência clínica de um grupo de pesquisa multidisciplinar e por meio 

de um estudo qualitativo constituído por pacientes atendidos no departamento de reabilitação 

do Centro Médico Acadêmico da Faculdade de Medicina da Universidade de Amsterdam.  



 49  

Conforme apresentado no item 3 da Introdução, o IPAQ foi escolhido neste trabalho por 

ser o único instrumento a mensurar simultaneamente autonomia e participação de indivíduos 

com doenças crônicas (CARDOL et al., 2001; KERSTEN, 2007; KERSTEN et al., 2007).  

Assim, fornece uma lógica para adaptar o plano de tratamento de reabilitação ao estado de saúde 

e a experiência do problema constatado pelo indivíduo (CARDOL et al., 1999). 

São abrangidos, assim, os seguintes domínios do componente Atividade e Participação 

da CIDID-2: (i) mobilidade/d4; (ii) autocuidado/d5; (iii) vida doméstica/d6; (iv) 

relacionamentos e interações interpessoais/d7; (v) principais áreas da vida/d8; e (vi) vida 

comunitária, social e cívica/d9. Além disso, abrange os domínios (vii) fatores ambientais 

produtos e tecnologias/e1 e (viii) suporte e relacionamento/e3, do componente Fatores 

Ambientais (NOONAN et al., 2009b). Itens relacionados à vida política, trocas de informação 

e espiritualidade, apreciados no capítulo 9 da CIF, encontram-se incorporados nos itens 

relacionados ao lazer e relacionamentos sociais do IPAQ (CARDOL et al., 1999). 

O IPAQ foi desenvolvido para ser utilizado junto a indivíduos adultos e idosos com 

doenças crônicas, tendo sido conduzido estudos com LM, acidente vascular encefálico, 

esclerose múltipla, lesão traumática das mãos, traumatismo crânio encefálico, doenças 

neuromusculares, diabetes, síndrome da imunodeficiência adquirida, artrite reumatoide, 

fibromialgia, cardiopatias pós-poliomielite, dentre outras (CARDOL et al., 1999; KERSTEN, 

2007; SIBLEY et al., 2006; FALLAHPOUR et al., 2011; GHAZIANI; KROGH; LUND, 2013). 

Encontra-se validado para oito países, a saber, Tailândia, Dinamarca, Pérsia, França, Portugal, 

Polônia, Suécia e Inglaterra (FALLAHPOUR et al., 2011; GHAZIANI; KROGH; LUND, 

2013; KARHULA et al. 2017; LUND et al., 2007; PEDRO; PAIS-RIBEIRO, 2008; POULIN; 

DESROSIERS, 2010; SIBLEY et al., 2006; SUTTIWONG et al., 2013). 

O instrumento é preferencialmente autoaplicável, não necessitando de treinamento 

prévio da pessoa responsável pela coleta de dados (KERSTEN, 2007; KERSTEN et al., 2007).  

Pode também ser enviado ao indivíduo de forma eletrônica ou pelo correio, não tendo sido 

testada sua utilização por telefone. No caso daqueles impossibilitados de preencher os 

instrumentos por si próprios devido a condições variadas torna-se necessário obter a forma ideal 

de aplicação que se enquadre nas necessidades dos mesmos (CARDOL, 2005). 

A proposta inicial para o IPAQ consistiu em oito subescalas com um total de 41 itens: 

autocuidado e aparência (n = 6 itens), mobilidade (n = 4), lazer (n = 1), relacionamentos sociais 

(n = 14), trabalho (n = 6), educação (n = 1), papel familiar (n = 7) e independência financeira 

(n = 2). Foi excluído 1 item da subescala independência financeira por ser considerado ambíguo. 

Assim, o IPAQ passou a consistir em 40 itens. À avaliação das propriedades psicométricas desta 
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versão, foi observado que a fidedignidade das subescalas melhoraria ao serem removidos 10 

itens (1 de autocuidado e aparência, 7 de relacionamento social e 2 de papel familiar). Assim, 

a versão inicialmente proposta em holandês do IPAQ ficou constituída por 30 itens divididos 

em cinco subescalas: relações sociais (n = 7), autonomia no autocuidado (n = 5 itens), papel 

familiar (n = 6) e mobilidade e lazer (n = 5), cujos itens foram incluídos na análise fatorial 

exploratória. Sete itens não foram incluídos na análise estatística: educação (1 item), por ter 

sido aplicado a 24% da amostra; e trabalho (6 itens), por não serem bem compreendidos. Os 

sete itens foram agrupados na subescala denominada oportunidades educacionais e de trabalho 

(CARDOL et al., 1999, 2001).  

Em estudo posterior, Cardol et al. (2001) verificaram novamente as propriedades 

psicométricas do IPAQ com a inclusão de um item sobre viver a vida como se deseja. Além 

desses 31 itens mensurando a percepção da participação, com opções de resposta Likert 

variando de 0 a 4, foram incorporadas ao instrumento 8 itens mensurando a limitação como 

problemática para cada subescala, com opções de resposta de resposta tipo Likert variando de 

0 a 2, sendo eles autonomia no autocuidado, autonomia na mobilidade, função familiar, gasto 

financeiro, laser, relações sociais, trabalho, e educação. A análise estatística mostrou uma nova 

versão do IPAQ divididos em cinco subescalas: autonomia dentro de casa (n = 7); função 

familiar (n = 7); autonomia ao ar livre (n = 5); relações sociais (n = 6); e trabalho e educação 

(n = 6), sendo as quatro primeiras obtidas por meio de análise fatorial exploratória. A última 

subescala não foi incluída na análise estatística por ter sido aplicada em um número reduzido 

de indivíduos (CARDOL et al., 2001). 

Sibley et al. (2006) validaram para o Reino Unido a versão com 31 itens do IPAQ, 

denominando a versão em inglês ‘IPA’ (Durante o processo de adaptação do instrumento, foi 

acrescentada a subescala ‘Auxílio e suporte a outras pessoas’, com um tópico, além de, como 

nas demais subescalas, um item relacionado ao problema vivenciado pela atividade pelo 

indivíduo. Sendo assim, o IPA constou de 32 itens. Outrossim, foi incluída a subescala ‘trabalho 

e educação’, ainda não testada estatisticamente por CARDOL et al. (1999). Após as 

modificações realizadas, Sibley el al. (2006) constataram que a estrutura fatorial proposta por 

Cardol et al. (2001) foi confirmada (Comparative fit index/CFI = 0,99 e Root mean square error 

of approximation/RMSEA = 0,10). Dessa forma, o IPA passou a ser constituído por 32 itens 

para mensurar a percepção da participação e 9 para calcular as atividades observadas como 

problemáticas para cada subescala, totalizando 41 itens. 

 As subescalas ficaram, assim, definidas: 
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1. Autonomia dentro de casa (itens 1a, 1b, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e) – Os itens inseridos nesta 

subescala relacionam-se ao ato de se cuidar como desejado (banhar, vestir, ir para a 

cama, comer e beber) e de se movimentar na casa quando e para quais cômodos desejar. 

2. Função familiar (itens 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 4a) – Os itens se relacionam à realização de 

papéis, tarefas e responsabilidades na família, manutenção da casa e do jardim e 

utilização do dinheiro. 

3. Autonomia ao ar livre (1c, 1d, 5a, 6g, 10) – Os itens se relacionam à execução de 

atividades ao ar livre, tais como a frequência com contatos sociais, momentos para 

atividades de lazer e para deslocamentos ao ar livre quando e para onde se desejar, e 

conduzir a vida como se deseja.  

4. Vida social e relacionamentos (itens 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 9a) – Os itens se relacionam 

s à qualidade de vida e relacionamentos, comunicação, intimidade e respeito, e auxílio 

e apoio a outras pessoas; e 

5. Trabalho e educação (itens 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8a) – Os itens se relacionam ao trabalho 

pago e voluntário e à educação ou treinamento (KERSTEN et al., 2007). 

 

 Por questões operacionais, a partir da versão em inglês o item 9a foi denominado 7a e 

os itens 7a, 7b, 7c, 7d, 7e e 8a foram denominados 8a, 8b, 8c, 8d, 8e e 9a (KERSTEN et al., 

2007; SIBLEY et al., 2006).  

Por outro lado, as nove questões que avaliam a percepção individual de limitação 

relativa à participação e autonomia foram estipuladas como: mobilidade (representada pelo 

itens 1a a 1f do IPA), autocuidado (2a a 2f), atividades dentro e fora de casa (3a a 3g), 

administração financeira (4a e 4b), lazer (5a e 5b), vida social e relacionamentos (6a a 6h), 

auxílio e apoio a outras pessoas (7a e 7b), trabalho voluntário ou remunerado (8a a 8f), educação 

e aprendizado (9a e 9b). Estas questões são organizadas de forma lógica para os indivíduos, não 

sendo, assim, ordenadas por subescalas. Como resultado, não se referem diretamente às cinco 

subescalas que avaliam a limitação da participação e autonomia, o que as torna úteis para a 

tomada de decisões clínicas (KERSTEN, 2007). 

Os itens do IPA são somados por domínio, devendo ao menos 75% dos mesmos serem 

respondidos para que a pontuação seja obtida. Sendo assim, caso mais de 25% dos itens de um 

determinado domínio não forem respondidos, não é realizado cálculo para pontuação do 

mesmo. Para obtenção da pontuação média de um domínio, deve-se dividir o somatório dos 

escores atribuídos pelos participantes aos itens respondidos pelo número total dos itens. Com 
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respeito ao itens sobre a experiência do problema, deve-se realizar avaliação separada e 

individualmente (CARDOL, 2005; KERSTEN, 2007). 

Conforme já apresentado, para interpretar tais subescalas postula-se que, quanto maior 

for a pontuação, maior será a restrição na participação ou menor participação na comunidade o 

indivíduo possuirá. O mesmo é obtido em relação à experiência dos problemas, subentendendo-

se que, quanto maiores as pontuações, maiores serão os problemas relativos à participação e à 

autonomia exibidos pelo indivíduo (SUTTIWONG et al., 2013; FALLAHPOUR et al., 2011). 

No que tange às propriedades psicométricas das versões IPAQ/IPA, a literatura 

explicita: (i) Fidedignidade satisfatória com excelente consistência interna para todas as 

subescalas (Alfa de Cronbach variando entre 0,81 e 0,91/acima 0,80) e reprodutibilidade do 

tipo teste-reteste (ICC entre 0,83 e 0,91/acima de 0,90) (CARDOL et al., 2001; SIBLEY et al., 

2006); (ii) Validades de construto convergente e divergente confirmadas a partir das correlações 

lineares entre os escores do IPA e os instrumentos Short Form-36 Health Survey (SF-36) e 

London Handicap Scale (LHS) (SIBLEY et al. 2006); (iii) Estrutura fatorial válida confirmada 

por meio de análise fatorial confirmatória (CFI = 0,99 e RMSEA = 0,10)  (SIBLEY et al., 2006). 

 

2.3. ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL E VALIDAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE 

MENSURAÇÃO QUANTITATIVA DE CONSTRUTOS 

 Avaliar intervenções na área da saúde pode ser feito por meio da mensuração de relatos 

verbais dos pacientes, sendo, para tal, utilizados instrumentos que mensuram tais informes de 

forma válida e precisa. Com o aumento do número de projetos de pesquisa multiculturais, a 

necessidade de elaboração e/ou adaptação cultural de instrumentos de medidas do estado da 

saúde tem crescido rapidamente (BEATON et al., 2000). À inexistência dos mesmos, torna-se 

necessário inicialmente elaborá-los, processo este demorado, oneroso e complexo (BEATON 

et al. 2000; EPSTEIN; SANTO; GUILLEMIN, 2015). Por outro lado, a disponibilização de 

instrumentos válidos e fidedignos em outras culturas e idiomas pode corresponder a um 

procedimento mais rápido, fácil e barato que permite futura condução de estudos internacionais 

em comparação com outros idiomas e evita possíveis vieses de representar apenas a cultura 

dominante no país em questão (BEATON, 1993; BEATON et al. 2000; BORSA; DAMASIO; 

BANDEIRA, 2012; GUILLEMIN; BOMBARDIER; BEATON, 1993). Dessa forma, validar 

um instrumento já existente, ao invés de iniciar um processo longo e dispendioso de construção 

e validação psicométrica, pode ser preferível. A escolha do instrumento deve ser, no entanto, 

realizada de forma criteriosa a fim de garantir que o construto observado no mesmo seja, de 

fato, aquele que o pesquisador deseja mensurar. Além disso, devido ao contexto cultural, apenas 
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traduzir o instrumento não é o suficiente para sua utilização no país de interesse, devendo-se 

não somente fazê-lo como também adaptá-lo culturalmente para tal país e averiguar suas 

propriedades psicométricas relativas à validade e fidedignidade (BEATON et al., 2000). 

 

2.3.1. Adaptação de instrumentos de medida 

 Historicamente, a adaptação de instrumentos elaborados em outra cultura ou idioma era 

realizada unicamente mediante a tradução ou, raramente, à comparação literal desta com uma 

retrotradução (REICHENHEIM; MORAES, 2007). Posteriormente, além da tradução e 

retrotradução, propôs-se a necessidade da avaliação semântica para análise transcultural e 

contemplação do contexto cultural e estilo de vida da população-alvo (GUILLEMIN; 

BOMBARDIER; BEATON 1993; THE DISABKIDS GROUP EUROPE, 2006). 

 Ao se considerar a adaptação, com vistas a zelar pela comparabilidade intercultural das 

versões do instrumento de medidas deve-se obter equivalências entre as versões original e em 

adaptação do mesmo. De acordo com uma revisão realizada por Herdman, Fox-Rushby e Badia 

(1997), anteriormente a 1990 haviam sido elencadas 19 tipos de equivalências utilizadas na 

adaptação de instrumentos relacionados à saúde para outras culturas. Não obstante tais 

equivalências, era inexistente uma estrutura teórica para as mesmas (HERDMAN; FOX-

RUSHBY; BADIA, 1997). Além disso, não havia uma padronização de um método para 

avaliação das mesmas no processo de adaptação cultural de um instrumento. Devido a isso, 

propôs-se metodologias internacionais variadas que, gradativamente, foram sendo aceitas e 

utilizadas (CUNHA, 2016). 

 Acquadro et al. (2008) constataram que, entre 1966 e 2005, existiam 17 metodologias 

internacionais para tradução e adaptação transcultural de instrumentos relacionados à qualidade 

de vida. Dentre elas, destacou-se a abordagem proposta por Guillemin, Bombardier e Beaton 

(1993), a qual foi elaborada com base em uma revisão de literatura realizada por tais autores 

com objetivo de descrever adaptações transculturais de instrumentos de medida nas áreas de 

psicologia e sociologia e em marcos metodológicos para qualidade de vida relacionada à saúde. 

Tal abordagem, atualmente utilizada pelo Comitê de Desfechos da Associação Americana de 

Cirurgiões Ortopédicos (AAOS), foi destacada por Acquadro et al. (2008) visto não ser 

desenvolvida para um determinado instrumento, mas sim para uma ampla gama de 

questionários além de ser a mais utilizada em artigos científicos e revisões sistemáticas 

relacionadas à adaptação de instrumentos de medida (ARAFAT et al., 2016; MACHADO et 

al., 2018).  
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 Conforme proposto por Guillemin, Bombardier e Beaton (1993), devem ser seguidas as 

seguintes etapas com vistas a adaptar instrumentos de medida elaborados em outros idiomas e 

outras culturas: 

 

2.3.1.1 Tradução 

 O passo inicial para a adaptação de um instrumentos elaborados em idiomas ou culturas 

diferentes do país para o qual pretende-se utilizá-lo consiste em sua tradução. Fazê-lo, no 

entanto, deve seguir um método padronizado, tendo em vista a existência de problemas 

linguísticos decorrentes de léxicos e expressões idiomáticas características do país de 

elaboração do instrumento (EPSTEIN; SANTO; GUILLEMIN, 2015). 

 Dado que o processo de tradução implica não apenas no conhecimento dos idiomas 

como também na percepção do tradutor, deve-se zelar pela existência de mais de um deles. Tal 

procedimento, a ser realizado de forma independente, deve constar na utilização de linguagem 

concisa e simples, além de clara e aceitável para o público mais amplo (HAMBLETON; 

PATSULA, 1999; THE DISABKIDS GROUP EUROPE, 2006; WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2013). 

 Considerava-se antigamente que apenas um tradutor era suficiente. Atualmente, 

entretanto, recomenda-se a existência de no mínimo dois tradutores a fim de que erros 

linguísticos e culturais sejam minimizados (BORSA; DAMASIO; BANDEIRA, 2012). Além 

disso, a literatura postula a necessidade de zelar pela qualidade dos mesmos. Assim, preconiza-

se que tais profissionais: 1) sejam bilingues (HAMBLETON, 1994) ou mesmo nativos no país 

de origem do idioma-alvo (BEATON et al., 2000); 2) estejam familiarizados com a cultura do 

local de origem do instrumento e daquela para onde o mesmo será traduzido (HAMBLETON, 

1994); 3) encontrem-se a par do conteúdo avaliado (HAMBLETON, 1994; HAMBLETON; 

PATSULA, 1999; THE DISABKIDS GROUP EUROPE, 2006; WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2013); e 4) possuam, preferencialmente, experiência no 

desenvolvimento/validação de instrumentos de avaliação e na área de que se trata. Todavia, não 

se sugere obrigatoriedade de que tais profissionais sejam certificados (SOUSA; 

ROJJANASRIRAT, 2011). 

 Objetivando-se revelar ou amplificar divergências entre as traduções, as versões 

traduzidas do instrumento devem ser comparadas e uma versão conciliada ou consensual é 

elaborada, com a anuência dos tradutores (BORSA; DAMÁSIO; BANDEIRA, 2012).  
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2.3.1.2 Retrotradução (Backtranslation) 

 Após, a versão conciliada do instrumento é retrotraduzida para o idioma de origem, 

conduta que permite aos pesquisadores ter algum controle sobre a versão final do instrumento 

traduzido e examinar as versões original e retrotraduzida, fazendo inferências sobre a qualidade 

da tradução (EPSTEIN; SANTO; GUILLEMIN, 2015; GUILLEMIN; BOMBARDIER; 

BEATON, 1993).  

 Ao se ater à averiguação de estratégias metodológicas relevantes para tradução e 

adaptação transcultural de instrumentos de medida, Epstein, Santo e Guillemin (2015) 

constataram que, entre 1970 e 2014, haviam 42 artigos propondo 30 métodos, sendo que a 

maioria deles se baseava na experiência prática dos pesquisadores. Verificou-se serem variáveis 

o número e as características de tradutores e retrotradutores, o tempo de retrotradução, a 

necessidade de especificação dos tipos de equivalência utilizados e o peso dos escores, além de 

não estar clara a necessidade de todos os passos propostos na literatura para a adaptação de 

instrumentos.  

 Conforme postulado por Hambleton e Patsula (1999), a exigência e o número de 

retrotraduções é atualmente um tópico de debate, visto que esta etapa não possui base científica 

clara, fato que coloca a capacidade dos tradutores como duvidosa. Epstein, Santo e Guillemin 

(2015) propõem também que, tanto na tradução quanto retrotradução, são variáveis o número e 

as características de tradutores e retrotradutores, assim como do tempo da retrotradução e as 

necessidade de serem especificadas as desigualdades de equivalência. Ainda assim, a 

metodologia proposta por Guillemin, Bombardier e Beaton (1993) zela pela necessidade de 

duas retrotraduções a fim de se verificar a validade da versão traduzida, aprimorar a qualidade 

da tradução final, e garantir que a mesma reflita conteúdo similar dos itens propostos nas 

versões originais (BEATON et al., 2000). 

 

2.3.1.3 Avaliação da versão retrotraduzida pelo Comitê de Especialistas 

 A seguir, dá-se a formação de um Comitê de Especialistas, cuja composição é pontuada 

de forma variada pela literatura. Assim, os membros devem se tratar de metodologistas, 

pesquisadores, profissionais de saúde, profissionais envolvidos com idiomas, tradutores que 

lidem com o processo de adaptação do instrumento, experts na área de avaliação psicológica 

ou de conhecimento específico acerca do construto do instrumento, e até indivíduos leigos 

(ACQUADRO et al., 2008; EPSTEIN; SANTO; GUILLEMIN, 2015; BORSA; DAMASIO; 

BANDEIRA, 2012). 
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 Por meio da análise de todas as traduções realizadas, o Comitê almeja tomar decisões 

críticas, chegar a um consenso sobre quaisquer discrepâncias, consolidar as versões adquiridas, 

assegurar a equivalência transcultural entre as versões original e traduzida, e desenvolver, 

assim, uma versão pré-final a ser submetida ao teste de campo (ACQUADRO et al., 2008; 

EPSTEIN; SANTO; GUILLEMIN, 2015; GUILLEMIN; BOMBARDIER; BEATON, 1993).  

 A fim de resolver discrepâncias que venham a ser constatadas à avaliação das traduções, 

o Comitê de Especialistas pode utilizar algumas técnicas, como: (i) repetição do processo 

‘tradução-retrotradução’; (ii) modificação do formato das instruções; (iii) rejeição de itens não 

apropriados ou proposição de novos itens; (iv) modificação ou eliminação de itens irrelevantes, 

inadequados ou ambíguos; (v) substituição de itens eliminados ou irrelevantes por outros que 

melhor se ajustem à cultura alvo a fim de manter o conceito geral daqueles 

modificados/excluídos; e (vi) verificação de equivalências transculturais entre as versões 

original e final (GUILLEMIN; BOMBARDIER; BEATON, 1993). 

 Conforme assinalado anteriormente, há vários tipos de equivalências a serem avaliadas 

ao se adaptar instrumentos (HERDMAN; FOX-RUSHBY; BADIA, 1997). Entretanto, não há 

um consenso sobre quais equivalências devam ser verificadas, fato que leva os pesquisadores a 

utilizar aquelas pontuadas pela metodologia por eles empregada (CUNHA et al., 2017). 

Segundo estipulado por Guillemin, Bombardier e Beaton (1993), a semelhança final entre tais 

versões deve corresponder aos conceitos de qualidade de vida relacionada à saúde na cultura 

em foco, sendo, assim, utilizadas as equivalências: (i) semântica – relacionada à similaridade 

de significado entre palavras, considerando-se o vocabulário e as questões gramaticais das 

mesmas; (ii) idiomática – concernente à semelhança de expressões idiomáticas e 

coloquialismos; (iii) experiencial ou cultural – relativa à similitude de termos utilizados em 

experiências diariamente vivenciadas; e (iv) conceitual – referente à permanência da 

representação teórica do conceito analisado ou do significado do construto original. 

 Apesar de Guillemin, Bombardier e Beaton (1993) preconizarem que a averiguação das 

equivalências por parte do Comitê de Especialistas seja consecutiva à retrotradução da versão 

adaptada, a literatura internacional (FERRER et al., 1996; WILD et al., 2005) e nacional 

(CUNHA et al., 2017; XAVIER et al., 2011) têm adotado a inversão dessas etapas no processo 

de adaptação de instrumentos elaborados em outras culturas/idiomas. 

 

2.3.1.4 Pré teste 

 Segundo proposto por Beaton et al. (2000), o processo final da adaptação de um 

instrumento de medidas corresponde ao pré-teste, fase cujo objetivo se resume em verificar 
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erros e desvios na tradução a fim de garantir que a qualidade do instrumento seja mantida e 

zelar pela correta aplicabilidade do mesmo. 

 Para tal, propõem-se técnicas como: (i) Análise e elucidação da compreensão das 

questões do instrumento traduzido por um grupo da população alvo. Cada participante deve, 

assim, completar o instrumento em adaptação e ser interrogado sobre o objetivo de cada item 

do mesmo. A distribuição das respostas deve ser examinada para se averiguar a proporção de 

quaisquer itens perdidos; e (ii) Investigação de equivalências e detecção de possíveis 

discrepâncias entre as versões original e final do instrumento por indivíduos leigos bilíngues 

(BOMBARDIER; BEATON, 1993).  

 Apesar de serem necessários de 30 a 40 indivíduos da população alvo (BEATON et al., 

2000), foram constatados estudos nacionais que adotaram entre nove e 44 pessoas para 

condução dessa fase (MANZI-OLIVEIRA et al., 2011). 

 O grupo DISABKIDS propõe um método padronizado para realização da fase de pré-

teste, denominada por ele, de validação semântica (DEON et al., 2011a; ROMEIRO, 2018; 

THE DISABKIDS GROUP EUROPE, 2006). 

 

2.3.1.5 Submissão do documento aos autores do instrumento ou ao comitê coordenador 

do processo de adaptação 

 Apesar de essa etapa não ser elucidada por Guillemin, Bombardier, Beaton (1993), em 

estudo posterior Beaton et al. (2000) propuseram a inclusão dessa etapa no processo de 

adaptação transcultural no caso do autor do instrumento ou de um comitê coordenador do 

processo de adaptação cultural venham a realizar o rastreamento do mesmo, revisando e 

determinando a aceitabilidade da tradução. Fazê-lo poderá economizar tempo e esforço, assim 

como evitar erros nas comparações de resultados obtidos em diferentes versões traduzidas. 

 Esse processo corresponde, na verdade, a uma auditoria por parte do autor do 

instrumento ou do comitê coordenador do processo, consistindo, dessa maneira, no parecer dos 

mesmos em relação aos relatórios e formulários que lhes são enviados pelos pesquisadores. Não 

cabe ao autor do instrumento ou ao comitê coordenador do processo, entretanto, alterar o 

conteúdo observado, mas apenas seguí-lo, zelando por uma adaptação razoável a ser alcançada 

(BEATON et al., 2000). 
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2.3.1.6 Normatização dos escores 

 A normatização dos escores deve ser feita ao se considerar que as pontuações obtidas 

podem não se enquadrar na cultura para a qual o instrumento foi adaptado (GUILLEMIN; 

BOMBARDIER; BEATON,1993). 

 No entanto, visto ser este um processo complexo, demorado e que requer um número 

grande de participantes, essa etapa tem sido excluída, sendo aceito as pontuações de 

padronização do instrumento original (GUILLEMIN; BOMBARDIER; BEATON, 1993). De 

fato, em uma revisão sistemática conduzida para identificar e avaliar metodologias adotadas 

para adaptar instrumentos para o idioma árabe, Sayah et al (2013) constataram haver vários 

estudos que não utilizaram a normatização dos escores, apesar de adotarem o referencial teórico 

proposto por Guillemin, Bombardier e Beaton (1993).  

 Evidentemente, que, para se alcançar a normatização dos escores é necessário garantir 

que o instrumento seja válido e fidedigno segundo suas propriedades psicrométricas e, a 

verificação das mesmas pode ser feita por critérios estatísticos descritos a seguir.  

 

2.3.2. Teste das propriedades psicométricas 

 A fim de determinar a qualidade metodológica de instrumentos de medida torna-se 

necessário verificar a existência de critérios para adequadas propriedades de medição com 

vistas a legitimá-los (TERWEE et al., 2007). Posteriormente à adaptação do instrumento, a 

avaliação de suas medidas psicométricas assegura que o mesmo possua propriedades similares 

àquele inicialmente proposto, funcione como pretendido, e permita comparação de seus 

resultados com estudos nacionais e internacionais (EPSTEIN; SANTO; GUILLEMIN, 2015; 

FAYERS; MACHIN, 2016; FERRER et al., 1996; GUILLEMIN; BOMBARDIER; BEATON, 

1993). 

 A literatura discute diferentes medidas psicométricas de instrumentos utilizados na área 

da saúde, não existindo um consenso sobre quais e quantas evidências o instrumento deve 

possuir para ser considerado válido e fidedigno (BORSA; DAMASIO; BANDEIRA, 2012). 

 Neste estudo serão abordadas as propriedades psicométricas observadas em estudos 

relacionados à validação de instrumentos de medida. 

 

2.3.2.1 Validade 

Correspondendo a um dos atributos mais importantes para a análise e avaliação de 

instrumentos, a validade equivale à análise da capacidade do instrumento medir ou avaliar o 

que se propõe a fazê-lo (URBINA, 2007), a determinar se há motivos para crer que fazê-lo 
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consiste em algo útil para o propósito almejado (FAYERS; MACHIN, 2016). Segundo Polit e 

Beck (2010), consiste em “...um conceito com desenvolvimento teórico menos evidente que o 

da confiabilidade” devido à “...impossibilidade [da adequação entre as variáveis escolhidas e o 

conceito teórico medido] de ser estimada diretamente por uma fórmula matemática que produza 

um coeficiente único e geral de apreciação da validade” (p. 88). 

 Há classicamente quatro aspectos de validade: 

o Validade de conteúdo 

   Equivale ao grau em que o instrumento representa os aspectos mais 

relevantes e importantes de um conceito no contexto de uma determinada 

aplicação de medição (FAYERS; MACHIN, 2016). Um estudo de validação de 

conteúdo tem como objetivo averiguar se os itens do instrumento representam de 

forma adequada o construto em foco (MONTEIRO; DA HORA, 2013). 

  A avaliação da validade de conteúdo corresponde a um procedimento 

subjetivo visto referir-se ao parecer de especialistas sobre a adequação aparente 

entre o instrumento e a construção da medida, ou ao julgamento de tal validade 

por parte da população alvo (PILATI; PEDROSO; GUTIERREZ, 2010). 

Conforme proposto por Terwee (2007), tal validade é tida como positiva caso 

sejam fornecidas descrições claras sobre o objetivo da medição, da população-

alvo, dos conceitos que estão sendo medidos e da seleção do item.  

o Validade de face (ou validade aparente) 

A validade de face corresponde à compreensão e aceitação do 

instrumento pelos participantes (MOTA; PIMENTA, 2007). Relaciona-se 

intimamente com a validade de conteúdo, sendo frequentemente considerada um 

aspecto da mesma. A principal diferença entre as duas reside no fato de que a 

validade de face se refere à revisão crítica do instrumento após sua elaboração, ao 

passo que a maior parte da validade de conteúdo visa assegurar que os 

procedimentos abrangentes e eficazes de desenvolvimento do instrumento sejam 

rigorosamente seguidos e documentados (FAYERS; MACHIN, 2016). 

Por meio da validade de face é possível serem captadas impressões 

específicas da população alvo e, dessa forma, identificar problemas referentes ao 

entendimento de termos, bem como à aceitação relevância dos itens inseridos no 

instrumento por parte da mesma. Essa modalidade de validação corresponde a 

uma medida de aceitação e credibilidade do instrumento junto à tal população. 

Mesmo que realizados descritivamente, tais procedimentos são importantes para 



 60  

avaliar a necessidade de adaptação do instrumento para a cultura para a qual se 

pretende adaptá-lo (ANDRADE et al., 2018; ARAÚJO, 2007; FAYERS; 

MACHIN, 2016; FEGADOLLI et al., 2010). Indiretamente, a validade de face 

possibilita garantir a aplicabilidade do instrumento no processo de adaptação do 

mesmo (SILVA et al., 2015). 

o Validade de construto 

  Relaciona-se ao grau através do qual o instrumento mensura o construto 

ao qual foi operacionalmente designado a medir (POLIT; BECK, 2010; 

PASQUALI, 2007). 

  Dois aspectos da validade de construto são: (i) Validade convergente: 

Relaciona-se à correlação linear entre os escores dos itens de um instrumento com 

outra medida já validada que meça o mesmo construto ou outro construto similar 

ou divergente. Caso sejam observadas altas correlações positivas ou negativas 

entre eles, respectivamente, o instrumento apresenta validade de construto 

convergente (FAYERS; MACHIN, 2016; SOUZA; ALEXANDRE; 

GUIRARDELLO, 2017); e (ii) Validade divergente: Refere-se ao fato de que os 

escores do instrumento não se correlacionam com aqueles de instrumentos de 

medidas de construtos dos quais deve divergir (FAYERS; MACHIN, 2016; 

GAUER; GOMES; HAASE, 2010; POLIT, 2015).  

  Na não disponibilidade de instrumentos válidos ou na incerteza da 

correlação linear entre escores dos mesmos, as validades de construto convergente 

e divergente podem ser medidas por meio da análise multitraço multimétodo 

(MTMM) (Multitrait Analysis Multimethod), método útil que explora as relações 

entre itens e dimensões do instrumento, por meio da qual evidencia a validade 

convergente e discriminante. Para fazê-lo, é criada uma matriz com os dados 

agrupados e ordenados. Haverá validade de construto convergente quando a 

correlação linear entre um item e a dimensão a que ele pertence for maior ou igual 

à 0,40. A validade de construto divergente estará presente quando a correlação de 

um item com a dimensão que pertence for maior ou estatisticamente maior do que 

sua correlação com a dimensão a que não pertence (ajuste) (FAYERS; MACHIN, 

2016; HUANG; WU; FRANGAKIS, 2006; NUNES, 2014; HAYS; HAYASHI, 

1990).  

  A validade de construto pode também ser averiguada por meio da análise 

fatorial do instrumento. A estrutura fatorial do mesmo, isto é, o modelo 
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matemático definido para a explicação do construto em estudo por meio do 

número de domínios, dimensões e correlações, pode ser definida com auxílio da 

Análise Fatorial Exploratória (AFE) e confirmada pela Análise Fatorial 

Confirmatória (AFC). Caso a relação entre as variáveis seja incerta e 

desconhecida, utiliza-se a AFE para explorar dados e informações sobre quantos 

fatores são necessários para melhor representá-los (HAIR et al., 2009a). Por outro 

lado, quando já se possui uma teoria sobre quais variáveis medem quais 

construtos, utiliza-se a AFC a fim de confirmar o grau de ajuste entre as dimensões 

observadas. Neste caso, é de se esperar que a estrutura fatorial a princípio proposta 

para o instrumento em validação continue a ser válida para o país para o qual o 

mesmo estiver sendo validado, mantendo as dimensões e relações entre os itens 

nas culturas e populações diferentes  (COLLARES; GREC; MACHADO, 2012; 

HAIR et al., 2009b). 

o Validade de critério 

  Refere-se à avaliação do instrumento em relação a seu valor real ou a 

algum padrão aceito como fornecedor de indicação dos valores verdadeiros para 

as medidas (FAYERS; MACHIN, 2016), ao quanto a medida prediz o 

desempenho do indivíduo em situações adaptativas (GAUER; GOMES; HAASE, 

2010). 

  A validade de critério se relaciona à comparação dos escores do 

instrumento com os de outro, denominado padrão ouro. Concebe-se como o grau 

de eficácia que o instrumento possui em predizer um desempenho específico de 

um indivíduo, que se torna o critério mediante o qual a medida obtida é avaliada. 

Nos estudos de avaliação de saúde através do autorrelato, a validade de critério é 

raramente utilizada devido à falta de uma medida de critério amplamente aceita 

(KIMBERLIN; WINTERSTEIN, 2008; SOUZA; ALEXANDRE; 

GUIRARDELLO, 2017). 

  Uma distinção da validade de critério é realizada conforme o momento 

da obtenção do mesmo. São assim observadas: (i) a validade concorrente (ou 

validade simultânea) – Corresponde ao teste empírico no momento em que a 

medida prediz o desempenho do indivíduo em situações relevantes, ou seja, o 

instrumento diferencia o critério medido simultaneamente à coleta; e (ii) a 

validade preditiva (ou validade de predição) – Relaciona-se à eficiência do 

instrumento em predizer um resultado futuro. Para tal, a medida do teste 
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corresponde a um fato já estabelecido, isto é, o critério medido temporariamente 

é diferenciado pelo instrumento depois da obtenção dos dados (ERTHAL, 2009; 

GAUER; GOMES; HAASE, 2010; POLIT; BECK, 2010; URBINA, 2007).  

  A forma mais comum de se avaliar a validade de critério se dá por meio 

da correlação entre os resultados do teste e medidas válidas e fidedignas tomadas 

como critério (ERTHAL, 2009). 

 

2.3.2.2 Fidedignidade (ou confiabilidade) 

 A fidedignidade corresponde à consistência com que os itens de um instrumento medem 

o atributo proposto, livre de erros de medida, e a extensão mediante a qual tal instrumento 

permite serem reproduzidos e obtidos os resultados consistentes ao serem aplicados no tempo 

e espaço ou por meio de observadores diferentes (ALEXANDRE; COLUCI, 2011; FAYERS; 

MACHIN, 2016). Portanto, um instrumento é considerado fidedigno quando não são 

observados erros de medição dos escores obtidos, fato que maximiza o componente de 

pontuação verdadeira e minimiza o erro da pontuação adquirida. Ou seja, quanto menor a 

variação da medida do instrumento, maior será a fidedignidade do mesmo (POLIT; BECK, 

2010). 

 As principais formas de se avaliar a fidedignidade de um instrumento são:  

o Consistência interna dos itens – Corresponde à correlação entre diferentes 

itens do instrumento ou entre as subescalas do mesmo, o que implica na 

mensuração do mesmo conceito (TERWEE, et al., 2007). 

  A consistência interna pode ser medida por meio da correlação item-total, 

da correção de Spearman-Brown ou método das metades, da estatística de 

Kuder-Richardson/KR-20 para variáveis dicotômicas e do Coeficiente Alfa de 

Cronbach. Ao se considerar valores das correlações, pontua-se que: (i) aqueles 

entre 0,00 e 0,19 correspondem a correlações ausentes ou muito fracas; (ii) 

entre 0,20 e 0,39,  fracas; (iii) entre 0,40 e 0,59, moderadas; (iv) entre 0,60 e  

0,79, fortes; e (v) entre 0,80 e 1,00, muito fortes (CAMPBELL; SWINSCOW, 

2009).  

  Apesar de não haver um valor mínimo para o KR-20 e para o Coeficiente 

Alfa de Cronbach, sugere-se que valores sejam assim distribuídos: (i) entre 0,6 

a 0,7 indicam fidedignidade aceitável; (ii) de 0,8 relacionam-se a boa 

fidedignidade; e (iii) maiores ou iguais a 0,95 apontam alta fidedignidade, não 

sendo tais valores desejados visto que os itens podem indicar redundância, o 
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que conduz ao comprometimento da validade de conteúdo (MONTEIRO; DA 

HORA, 2013). 

o Reprodutibilidade segundo medidas intra observadores (ou reaplicação, 

método do reteste, teste-reteste) – Constitui na aplicação do mesmo teste por 

duas vezes nos mesmos participantes objetivando averiguar a correlação entre 

os valores do mesmo instrumento. É necessário fazê-lo em um intervalo de 

tempo razoável, não se devendo optar por um período muito curto entre as duas 

aplicações a fim zelar para que a memória do participante sobre sua primeira 

resposta não venha a influenciar a segunda. Similarmente, o período não deve 

ser muito longo a fim de que o resultado não venha a ser atribuído a mudanças 

externas ao método (MONTEIRO; DA HORA, 2013). 

o Reprodutibilidade segundo medidas inter observadores – Utilizado quando 

mais de um pesquisador fizer a coleta dos dados, sendo os resultados avaliados 

pela mensuração da discordância entre os observadores ao classificar o mesmo 

grupo de indivíduos ou pelo cálculo da concordância entre eles (MONTEIRO; 

DA HORA, 2013). 

 

2.3.2.3 Responsividade e sensibilidade 

 Responsividade e sensibilidade são propriedades que possuem conceitos muito 

próximos. A responsividade, considerada uma propriedade psicométrica importante em estudos 

longitudinais, se refere à capacidade do instrumento de detectar mudanças clinicamente 

importantes, mesmo que pequenas, ao longo do tempo (FAYERS; MACHIN, 2016; POLIT; 

BECK, 2010; TERWEE, 2007). 

 A sensibilidade, por outro lado, corresponde à habilidade de tal medida em identificar 

modificações entre grupos, sendo mais utilizada em estudos transversais. Assim, pode ser 

estimada por meio da comparação dos escores entre dois grupos de tratamentos em um estudo 

clínico randomizado ou entre grupos de pacientes com a doença moderada e aqueles com 

doenças mais severas (FAYERS; MACHIN, 2016; TERWEE, 2007). 

 A existência de efeitos floor e/ou ceiling pode limitar a responsividade e a sensibilidade 

de um instrumento. Tais efeitos ocorrem caso sejam encontradas altas concentrações de 

respostas nos escores mínimos ou máximos do instrumento, ou seja, quando mais de 15% dos 

indivíduos optarem pelo menor ou maior escore possível em suas respostas. Isto significa que 

itens extremos, seja no limite inferior ou superior da escala, podem não ter sido contemplados 

no instrumento, prejudicando sua validade de conteúdo. Ademais, indivíduos em situações 
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extremas, piores ou melhores, podem não ser diferenciados dos demais e então a responsividade 

do instrumento também, está prejudicada visto que mudanças em seus escores serão difíceis de 

serem detectadas ao longo do tempo (FAYERS; MACHIN, 2016; TERWEE, 2007). 
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3.1 Objetivo geral 

 

 Validar o instrumento Impact on Participation and Autonomy para indivíduos com lesão 

medular no Brasil. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

✓ Traduzir a versão em inglês para o português (Brasil) do IPA; 

✓ Realizar a validade de face da versão traduzida do IPA para o português (Brasil); 

✓ Verificar as equivalências conceitual, idiomática e cultural da versão traduzida para o 

português (Brasil) do IPA; 

✓ Realizar a validação semântica da versão traduzida para o português (Brasil) do IPA; 

✓ Verificar os efeitos floor e/ou ceiling da versão adaptada para o português (Brasil) do 

IPA; 

✓ Avaliar a fidedignidade da versão adaptada para o português (Brasil) do IPA; 

✓ Verificar a validade de construto convergente e divergente da versão adaptada para o 

português (Brasil) do IPA; 

✓ Avaliar a estrutura fatorial da versão adaptada para o português (Brasil) do IPA. 
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4. Hipóteses do estudo 
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4.1 Hipóteses do estudo 

 

i) Não existe diferença estatisticamente significativa entre os valores “observados” e 

“esperados”, isto é, o modelo observado na versão adaptada proposto segundo a versão 

original do IPA prediz o modelo proposto segundo a versão original. Nesse caso, a 

hipótese da pesquisa é também a hipótese nula; e 

 

ii) Existem correlações significativas entre os itens da versão adaptada do IPA. Neste caso, 

a hipótese da pesquisa corresponde à hipótese alternativa. 
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5.1 Delineamento do estudo 

 Trata-se de um estudo metodológico cuja proposta foi validar o instrumento IPA para o 

Brasil a fim de possibilitar sua posterior utilização junto a indivíduos com LM. Para tal, foi 

realizada a tradução do instrumento para o português (Brasil) bem como a adaptação cultural 

para o contexto brasileiro, além de terem sido averiguadas as propriedades psicométricas da 

versão adaptada (VA) (LOBIONDO-WOOD; HABER, 2001). 

 

5.2 Local do estudo e período de coleta de dados 

 Os dados foram coletados em dois períodos distintos. O primeiro período, referente à 

validação semântica da versão traduzida do IPA, deu-se entre dezembro/2017 e fevereiro/ 2018, 

tendo a coleta sido realizada no Centro de Reabilitação Rede Lucy Montoro do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (CER-HC-

FMRP-USP). O segundo, relativo ao estudo de campo da VA do instrumento, ocorreu entre 

abril/2018 e dezembro/2018 de forma online por meio da plataforma Survey Monkey®. 

 

5.3 Aspectos éticos 

 A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Pesquisa do CER-HC-FMRP-USP (ANEXO 

A) e pelo Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos da Escola de Enfermagem 

de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (EERP-USP) sob protocolo CAAE 

57330716.2.1001.5393/2016 (ANEXO B). Conforme a Resolução nº 466, de 12 de dezembro 

de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, Ministério da Saúde, Brasil os membros do Comitê 

de Especialistas (APÊNDICE A) e participantes, indivíduos com LM, nas fases validação 

semântica da VC3  (APÊNDICE B) e estudo de campo da VA (APÊNDICE C), foram 

orientados quanto aos seus direitos, por meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE). Anteriormente ao início da pesquisa, obteve-se autorização da autora do IPA para 

validação do mesmo, para o Brasil, a partir dos idiomas holandês e inglês (ANEXO C). 

 

5.4. População 

 Indivíduos brasileiros com LMT ou LMNT. 

5.4.1 Critérios de inclusão e exclusão 

 Para o desenvolvimento do estudo os seguintes critérios de inclusão foram definidos: 

 Possuir idade igual ou superior a 18 anos; 

 Possuir capacidade cognitiva para resposta às questões do IPA; 

 Ser brasileiro. 



 71 

 A primeira fase a capacidade cognitiva foi averiguada mediante observação da 

pesquisadora, informação médica e prontuários eletrônicos.  

 Como critério de exclusão, não participaram da pesquisa indivíduos que exibiam 

distúrbios de linguagem que os incapacitou de expressar verbalmente seu parecer ou 

compreender as instruções verbais do pesquisador, como ocorre no caso das afasias motora e 

sensitiva. 

 Não foi possível adotar a mesma conduta na fase estudo de campo visto ter sido a mesma 

realizada online, fato que impossibilitou a pesquisadora ter acesso direto aos participantes a fim 

de verificar o nível da habilidade cognitiva, podendo ser essa uma limitação desse estudo. 

5.4.2 Amostra 

 Para validação semântica da versão traduzida do IPA a amostra consistiu em indivíduos 

com LM que aguardavam consultadas previamente agendadas com médicos e outros 

profissionais de saúde nas dependências do CER-HC-FMRP-USP conforme sua 

disponibilidade. Apesar de não se tratar de uma amostragem probabilística, atentou-se para 

manutenção da homogeneidade entre a condição de saúde (isto é, inexistência de comorbidades) 

e faixa etária dos participantes. 

 No estudo de campo adotou-se amostragem não-probabilística por bola de neve 

(snowball), uma vez que os participantes que se mostraram interessados em participar na 

pesquisa ao receberem carta convite mediante a Internet indicaram sucessiva participação de 

outros indivíduos (BALDIN; MUNHOZ, 2011). Salienta-se que os indivíduos que participaram 

desta fase do estudo foram diferentes daqueles que participaram da validação semântica. 

 

5.5 Procedimentos para coleta de dados 

 A despeito da versão original do IPA encontrar-se no idioma holandês, a adaptação do 

instrumento foi realizada a partir da versão em inglês do mesmo (ANEXO D). Isto se ocorreu 

visto que: (i) A versão em inglês do IPA se mostrou similar àquela em holandês ao serem 

considerados seus aspectos psicométricos; (ii) Todas as validações do IPA para outros países 

foram realizadas a partir do idioma inglês; (iii) Não são frequentes no Brasil indivíduos com 

nacionalidade holandesa ou fluentes no idioma holandês; (iv) A autora do instrumento permitiu 

o pesquisador validá-lo a partir da versão em inglês. 

 Utilizou-se neste estudo o método preconizado por Guillemin, Bombardier e Beaton 

(1993). Optou-se por inverter a ordem entre a retrotradução e a análise da mesma pelo Comitê 

de Especialistas, conforme adotado por estudos internacionais (BORSA; DAMÁSIO; 

BANDEIRA, 2012; FERRER et al., 1996; MUÑOZ et al., 2016) e nacionais (CUNHA et al., 
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2018; FREITAS et al., 2016; MONTEIRO; MAZIN; DANTAS, 2015; WILD et al., 2005). 

Fazê-lo, permitiu alcançar o objetivo da retrotradução, isto é, zelar para que esta versão viesse 

a refletir o mesmo conteúdo da versão original do instrumento, ampliar a clareza da redação e 

qualidade da versão consensual das duas traduções, e manter as equivalências semânticas, 

idiomáticas e culturais entre a versão original do IPA e tal versão consensual. Ademais, 

possibilitou serem detectados erros de compreensão, os quais poderiam não ser observados caso 

a retrotradução viesse a ser realizada anteriormente à revisão da mesma pelo Comitê de 

Especialistas (CUNHA et al., 2018). 

 Após a avaliação e retorno da autora em relação à versão retrotraduzida para o inglês do 

IPA, efetuou-se a análise semântica da versão elaborada em português, anteriormente à 

avaliação de suas propriedades psicométricas, conforme sugerido pelo Grupo Europeu 

DISABKIDS® (DISABKIDS GROUP, 2006), a fim de proporcionar uma versão plenamente 

adaptada do instrumento para o português (Brasil). 

Tais passos encontram-se ilustrados na Figura 6, sendo detalhados após a mesma. 
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Figura 5 – Processo de adaptação transcultural e validação do IPA para o Brasil 
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I. Tradução da VO para o português (Brasil) e obtenção da VC1 

 O objetivo dessa etapa consistiu em obter a versão em português (Brasil) do IPA que 

preservasse a identidade conceitual e semântica dos itens observados na VO. 

 Inicialmente foi enviada carta convite ao correio eletrônico de dois tradutores 

(APÊNDICE D). Ambos tradutores possuem como idioma de origem o português do Brasil e 

são fluentes em inglês. Além do mais, tratam-se de profissionais com experiência na área de 

saúde, estando um deles a par dos conceitos envolvidos no IPA. 

 As traduções foram realizadas de forma independente, após as quais cada tradutor 

produziu um relatório escrito, originando-se, assim, a VP1 e a VP2. A seguir, a pesquisadora, 

orientadora e um dos tradutores analisaram a VP1 e VP2 a fim de zelar por uma tradução mais 

próxima à versão original, a qual deu origem à VC1 (APÊNDICE E). 

 

II. Avaliação das equivalências entre a VO e a VC1 por um Comitê de Especialistas e 

obtenção da VC2 

A fim de serem avaliadas as equivalências semântica, idiomática, cultural e conceitual 

entre a VO e a VC1, enviou-se carta convite via o correio eletrônico (APÊNDICE F) a 

profissionais que dominam os idiomas inglês e português (Brasil) e possuem conhecimento 

sobre reabilitação ou método de adaptação cultural de instrumentos, os quais compuseram o 

Comitê de Especialistas. 

O processo ocorreu sob a coordenação da pesquisadora e orientadora, resultando na VC2 

(APÊNDICE G). 

 

III. Retrotradução (Back translation) da VC2 

 Para que a versão conciliada pudesse ser avaliada pela autora do IPA, a mesma foi 

retrotraduzida para o inglês por um tradutor americano graduado em letras, fluente em 

português (Brasil) e que residiu no Brasil por 22 anos. Além disso, a fim de serem evitados 

erros relativos à informação e extração de significados inesperados, esse profissional não teve 

acesso à VO e não foi informado quanto aos conceitos explorados na pesquisa. Ao final desta 

etapa, foi obtida a VR (APÊNDICE H). 
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IV. Avaliação da VR pela autora do IPA e obtenção da VC3 

 A VR bem como a VO foram encaminhadas à autora do IPA por meio de correio 

eletrônico a fim de ser verificada concordância entre as mesmas. Derivou-se, assim, a VC3 

(APÊNDICE I). 

 

V. Pré-teste dos itens da VA  

 Essa fase objetiva identificar a compreensão, aceitação e relevância dos itens pelo 

público alvo (EPSTEIN; SANTO; GUILLEMIN, 2015; GUILLEMAN, BONBARDIER, 

BEATON, 1993; THE DISABKIDS GROUP EUROPE, 2006). 

 Nessa pesquisa foi adotado o método proposto pelo grupo  Grupo DISABKIDS® 

(THE DISABKIDS GROUP EUROPE, 2006). Para tal, os participantes respondem o 

instrumento a ser adaptado e dois formulários elaborados pelo grupo DISABKIDS, os quais 

averiguam possíveis dificuldades em fazê-lo, compreensão dos itens e respostas, modificações 

de itens, bem como importância e aceitação dos itens em relação à condição crônica 

(DISABKIDS GROUP, 2004): 

▪ Folha de Validação Geral (ANEXO E), constituída por sete questões, dentre elas quatro 

fechadas e três abertas, que permitiram aos participantes dar sugestões sobre mudanças 

que consideraram necessárias no instrumento, refletir sobre a importância do 

instrumento para sua condição bem como as dificuldades encontradas no momento do 

seu preenchimento, caso tenham sido observadas. 

▪ Folha de validação específica (ANEXO F), elaborada para avaliar aceitação relevância 

e compreensão dos itens detalhadamente. Segundo proposto pelo Grupo Europeu 

DISABKIDS®, em função da exposição ao tempo e à sobrecarga, o participante pode 

não ser capaz de verificar todo o instrumento e conferir cada questão, fato que pode 

comprometer os resultados obtidos (DISABKIDS GROUP, 2006). Dessa forma, cada 

grupo de participantes respondeu a um subconjunto de itens, conforme escolha prévia 

da pesquisadora, de acordo a sequência dos itens da VC3. 

 

 Ambas foram propostas pelo Grupo Europeu DISABKIDS® (DISABKIDS GROUP, 

2006) e traduzidas e adaptadas para o Brasil pelo Grupo de Pesquisa em Medidas de Saúde 

(GPEMSA-CNPq) (DEON et al., 2011b). Para fazê-lo obteve-se autorização do Grupo Europeu 

DISABKIDS® (ANEXO G). 

 A fim de responder tais formulários, os participantes são lotados em subgrupos divididos 

conforme o número de itens do instrumento e outra variável (como faixa etária, nível 
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educacional ou outra relevante ao comprometimento do entendimento dos itens), o que 

proporciona avaliar um número específico de tópicos sem cansaço e incômodo (DEON et al., 

2013). Para cada subgrupo formado, há um número mínimo de 3 participantes. 

 As coletas foram realizadas individualmente em consultório privativo no CER-HC-

FMRP-USP. Inicialmente, obteve-se os dados sociodemográficos dos participantes por meio de 

um questionário elaborado pela autora juntamente com um dos integrantes do Núcleo de 

Pesquisa e Atenção em Reabilitação Neuropsicomotora (Neurorehab) (APÊNDICE J), após o 

que os mesmos foram solicitados a ler e assinar o TCLE e a responder a VC3 por si próprios. 

No caso daqueles incapazes de ler/escrever devido a analfabetismo, o pesquisador se 

prontificou fazê-lo, possibilitando-os compreender e responder as questões. Similarmente, 

participantes impossibilitados de movimentar os MMSS devido à LM foram auxiliados pelo 

pesquisador, o qual preencheu a VC3 a partir das respostas dos mesmos. 

 A seguir, os participantes preencheram a Folha de Validação Geral e a Folha de 

Validação Específica. Conforme descrito anteriormente, a fim de não causar incômodo ou 

cansaço dos participantes e zelar para que as respostas resultassem em resultados fidedignos, à 

condução do preenchimento da folha de validação específica o Grupo Europeu DISABKIDS® 

propôs ser realizada uma divisão de grupos (DISABKIDS GROUP, 2006). Dessa forma, cada 

grupo de participantes respondeu a um subconjunto de itens da VC3, sendo divididos e 

permutados de forma que um grupo respondeu o subconjunto A, outro o subconjunto B, e assim 

por diante. A fim de possibilitar ao pesquisador análise futura das respostas dos participantes, 

as entrevistas foram gravadas por meio do gravador de voz digital. 

 Após essa fase, a VC3 deu vazão à VA. 

 

VI. Estudo de campo para avaliação das propriedades psicométricas da VA  

 A fim de validar a VA, averiguou-se as propriedades psicométricas da mesma. Para a 

fase estudo de campo, a VC3, que não sofreu alterações à validação semântica, foi enviada 

online por meio da plataforma Survey Monkey® para indivíduos com LM que se interessaram 

em participar da pesquisa. 

 Para fazê-lo, publicou-se uma carta convite em redes sociais (Facebook e Instagram) e 

mídias sociais relativas à LM (como blogs) (APÊNDICE K). Ademais, foram convidados 

indivíduos com LM participantes por meio do Neurorehab. Aos que se interessaram, o 

pesquisador enviou uma versão do TCLE, o instrumento para coleta dos dados 

sociodemográficos e clínicos (APÊNDICE L) e a VC3 do IPA a seus endereços eletrônicos por 

meio da plataforma Survey Monkey®. 
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5.6 Instrumentos para coleta de dados 

 

 Além das Folhas de Validação Geral e Específica para a validação semântica 

anteriormente apresentadas, foram utilizados um instrumento para obtenção dos dados 

sociodemográficos dos participantes, elaborado pela autora juntamente com um dos integrantes 

do Neurorehab (APÊNDICE L), o TCLE e a VC3. 

 Para a fase estudo de campo, utilizou-se a VC3 em formato online (ANEXO XX) 

enviada por meio da plataforma Survey Monkey® para indivíduos com LM que se interessaram 

em participar da pesquisa. 

 

5.7 Análise dos dados 

 Para análise das equivalências da VC1 considerou-se concordância mínima de 80% 

entre os membros do Comitê de Especialistas (PASQUALI, 1998). 

 A compreensão da VC3, bem como das Folhas de Validação Geral e Específica, foram 

avaliadas de forma descritiva pelo pesquisador. Para tal, as entrevistas foram gravadas e os 

dados foram digitados em planilha eletrônica do Microsft Office Excel, sendo utilizada a técnica 

dupla digitação a fim de serem evitados erros durante a digitação dos dados. 

 As respostas obtidas para cada item da VA no estudo de campo mediante a plataforma 

Survey Monkey® inicialmente categorizadas em 0, 1, 2, 3 e 4 foram recategorizadas em 1, 2, 3, 

4 e 5 para implementação das análsies estatísticas e analisadas por meio do software IBM 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 23.0. 

 As respostas obtidas no estudo de campo mediante a plataforma Survey Monkey® foram 

analisadas por meio do software IBM Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 

23.0. 

 Para avaliação das propriedades psicométricas da VA, averiguou-se: 

• A presença dos efeitos floor e/ou ceiling, por meio da frequência das respostas 

concentradas nos valores mínimos e máximos da escala. Considerou-se que o efeito 

floor ocorreu quando mais de 15% das respostas concentraram-se no valor menor escore 

da VA (0%), ao passo que o efeito ceiling no valor máximo (100%) (McHORNEY; 

TARLOV, 1995; TERWEE et al., 2007). 

• A fidedignidade, avaliada mediante a análise da consistência interna dos itens, tendo 

sido verificada pelo Coeficiente Alfa de Cronbach (α). Foram aceitos valores entre 

iguais ou superiores a 0,80 (FAYERS; MACHIN, 2016). 
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• A validade de construto convergente e divergente, por intermédio da Análise Multitraço 

Multimétodo (MTMM), segundo as correlações lineares entre os itens e as subescalas 

da VA. Para tal, foi utilizado o programa Multitrait Analysis Program (MAP). Para o 

cálculo da validade divergente foi verificada a percentagem de vezes em que a 

correlação linear entre um determinado item e o domínio à qual pertence foi maior (ou 

estatisticamente maior) do que sua correlação com um domínio à qual o mesmo não 

pertence, devendo ser superior a 75%. Considerou-se uma correlação corrigida de cerca 

de 0,40 ou mais, conforme assinalado por Fayers e Machin (2016) e Hays et al. (1988). 

• Análise da estrutura fatorial da VA por meio da AFC. Para tal, foi utilizado o programa 

IBM SPSS Amos, versão 23.0, sendo utilizado o método de estimação mínimos 

quadrados não ponderados e rotação Varimax. 

A fim de testar as hipóteses de um estudo por meio da AFC são utilizadas: (i) 

medidas de ajustamento absoluto, tais como SRMR e RMSEA, para as quais são 

requeridos valores pequenos (SRMR ≤ 0,10; RMSEA ≤ 0,08) visto que a hipótese nula 

é da não existência de diferença estatisticamente significativa entre os valores 

“observados” e “esperados”, isto é, entre o modelo proposto e o adaptado; (ii)  medidas 

incrementais de ajuste, como GFI, AGFI e CFI, para as quais valores grandes são 

desejáveis (GFI ≥ 0,85; AGFI ≥ 0,80; CFI ≥ 0,90; NFI ≥ 0,95); e (iii) razão entre o qui-

quadrado e os graus de liberdade (χ2/gl), cujos valores devem se encontrar entre 1 e 3 

(KLINE, 2005). 

Para o teste da primeira hipótese deste estudo foi utilizada a medida de 

ajustamento absoluto SRMR ( 0,10), ao passo que para a segunda hipótese foram 

usadas as medidas incrementais de ajuste GFI ( 0,85), AGFI ( 0,80) (HATCHER, 

1994), PFGI (˃ 0,5) e NFI (≥ 0,95) (Mulaik et al., 1980), além da χ2/gl (valores de 

aceitação entre 1 e 3) (KLINE, 2005).  
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6.1 Tradução e adaptação cultural do IPA 

Após envio de carta convite a dois profissionais da saúde, sendo um deles terapeuta 

ocupacional e o outro psicólogo, por meio de correio eletrônico, a VO do IPA foi traduzida para 

o português (Brasil) de forma independente.  

Posteriormente, o pesquisador, orientador, co-orientador e um dos tradutores obtiveram 

a versão consensual das traduções realizadas. A seguir, após recepção de carta convite e TCLE, 

cinco profissionais da área de saúde (dois enfermeiros, dois terapeutas ocupacionais e um 

psicólogo) compuseram o Comitê de Especialistas. Todos conheciam a temática do estudo e os 

três o método de validação de instrumentos de medida. A reunião teve duração média de 180 

minutos, tendo sido analisadas as equivalências semântica, cultural, idiomática e conceitual 

entre as VO e VC1, dando origem à VC2. 

Para tal, as seguintes alterações emergiram, após serem acatadas por ao menos 80% dos 

membros do Comitê: (i) o termo “lesão medular” (na sentença “Se sua lesão medular afeta 

(...), o quanto isto causa problemas para você?”) foi substituído por “condição de saúde ou 

deficiência”, a fim de vislumbrar futuras validações da versão brasileira do IPA para outros 

tipos de população; (ii) os termos “levantar e ir para a cama” (na frase “Minhas chances de 

levantar e ir para a cama quando que eu quero são:”) foram modificados para “ir para a cama e 

sair da cama”; (iii) os vocábulos “membros de um clube” (na frase The next questions are about 

your opportunities to help and support other people such as family, neighbours, friends or 

members of a club) foram alterados para “membros de um grupo”, visto que o léxico em inglês 

club não possui o sentido de grupo de pessoas, como preconizado pela ideia da sentença 

original; (iv) a frase “O questionário leva mais ou menos 20 minutos para ser respondido” foi 

modificada para “Você levará aproximadamente 20 minutos para responder o questionário”. 

Ao finalizar estas modificações, a VR foi enviada à autora, a qual enumerou as seguintes 

considerações: (i) revisar as duas últimas opções da escala Likert (bad/very bad) visto que elas 

repassavam uma ideia mais severa do que a versão original (poor/very poor); (ii) analisar as 

duas últimas opções traduzidas da escala tipo Likert (a few problems/many problems) as quais 

se relacionavam à quantidade de problemas e não ao peso dos problemas conforme proposto na 

versão original (minor problems/major problems); (iii) nos itens 2a e 2b, considerar não apenas 

taking a bath e dressing, conforme a tradução, mas também being washed e being dressed; e 

(iv) no item 3b averiguar a tradução simple household tasks que se relaciona com dificuldade e 

não com quantidade de energia necessária, conforme proposto na versão original (light 

household tasks). 
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Tais recomendações foram revistas pelo pesquisador, orientador, coorientador e Comitê 

de Especialistas, tendo sido decidido: (i) Manter as duas últimas opções da escala Likert visto 

que as mesmas devem manter antônimos entre si (very bad/very good e bad/good); (ii) 

Modificar as duas últimas opções traduzidas da escala tipo Likert para minor problems e major 

problems; (iii) Acrescentar being washed e being dressed nos itens 2a e 2b; e (iv) Adotar light 

household task ao invés de simple household task no item 3b. As decisões foram enviadas ao 

autor do IPA que concordou com as mesmas. Após isto, o Tradutor 3 as traduziu a nova versão 

da VC2 para o Português, dando vazão à VA (Quadro 2). 
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Quadro 2 - Modificações da versão traduzida final considerando-se as sugestões do autor do IPA. Ribeirão Preto, SP, 2019 

VO* VC1
†
 VC2

‡
 VR

§
 

Sugestões da 

autora do IPA 

Conclusões do 

Comitê de 

Especialistas 

baseadas nas 

sugestões da autora 

VC3‖ 

( ) Very 

good 

( ) Good 

( ) Fair 

( ) Poor 

( ) Very poor 

( ) Muito boas 

( ) Boas 

( ) Moderadas  

( ) Poucas 

( ) Muito poucas 

( ) Muito boas 

( ) Boas 

( ) Razoáveis 

( ) Ruins 

( ) Muito ruins 

( ) Very 

good 

( ) Good 

( ) 

Reasonable 

( ) Bad 

( ) Very bad 

( ) Very 

good 

( ) Good 

( ) Fair 

( ) Poor 

( ) Very poor 

( ) Very good 

( ) Good 

( ) Reasonable 

( ) Bad 

( ) Very bad 

( ) Muito boas 

( ) Boas 

( ) Razoáveis 

( ) Ruins 

( ) Muito ruins 

( ) No 

problems 

( ) Minor 

problems 

( ) Major 

problems 

( ) Nenhum 

problema 

( ) Poucos 

problemas 

( ) Muitos 

problemas 

( ) Nenhum 

problema 

( ) Poucos 

problemas 

( ) Muitos 

problemas 

( ) No problems 

( ) A few 

problems 

( ) Many problems 

( ) No 

problems 

( ) Minor 

problems 

( ) Major 

problems 

( ) No problems 

( ) Minor 

problems 

( ) Major problems 

( ) Nenhum 

problema 

( ) Pouco 

problema 

( ) Muito 

problema 

2a. My 

chances of 

getting 

washed and 

dressed the 

way I wish 

are: 

2a. Minhas chances de 

tomar banho e ser 

vestido da forma que 

eu desejo são: 

2a. Minhas chances 

de tomar banho e me 

vestir do jeito como 

eu quero são: 

2a. My chances of 

taking a bath and 

dressing the way I 

want are: 

2a. My chances 

of taking a bath 

or receiving a 

bath and 

dressing or 

being dressed 

the way I want 

are: 

2a. My chances of 

taking shower or 

being washed and 

dressing or being 

dressed the way I 

want are: 

2a. Minhas chances de 

tomar banho ou ser 

banhado, e de me 

vestir ou ser vestido do 

jeito que eu quero são: 

(continua) 
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Quadro 2 - Modificações da versão traduzida final considerando-se as sugestões do autor do IPA. Ribeirão Preto, SP, 2019 (cont.) 

VO* VC1
†
 VC2

‡
 VR

§
 

Sugestões da autora 

do IPA 

Conclusões do 

Comitê de 

Especialistas 

baseadas nas 

sugestões da 

autora 

VC3‖ 

3b. My 

chances  

of getting light  

tasks done  

around the  

house (e.g.,  

making tea or 

coffee), either 

by myself or 

by others, the 

way I want 

them done  

are: 

3b. Minhas chances 

de fazer tarefas 

simples na 

casa (exemplo, fazer 

chá ou café), tanto 

por mim quanto 

pelos outros, da 

forma que eu quero 

que elas sejam feitas 

são: 

3b. Minhas chances de 

ter tarefas simples na 

casa (exemplo, fazer 

chá ou café) feitas tanto 

por mim quanto por 

outra pessoa, do jeito 

que eu quero, são: 

3b. My chances of 

having simple tasks 

done around the house 

(for example, making 

tea or coffee) done 

either by me or by 

another person, the way 

I want are: 

3b. My chances of 

getting light tasks done 

around the house (e.g., 

making tea or coffee), 

either by myself or by 

others, the way I want 

them done are: 

3b. My chances of 

getting light tasks 

done around the 

house (for 

example, making 

tea or coffee), 

either by myself or 

by others, the way 

I want them done 

are: 

3b. Minhas chances de 

ter tarefas leves na casa 

(por exemplo, fazer chá 

ou café) feitas tanto por 

mim quanto por outra 

pessoa do jeito que eu 

quero são: 

*Versão original em inglês do IPA; †Primeira versão consensual em português (Brasil) do IPA; ‡Segunda versão consensual em português (Brasil) 

do IPA; §Versão retrotraduzida; ‖Terceira versão consensual em português (Brasil) do IPA 
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6.2 Validação semântica da VC3 

 Participaram desta fase 18 indivíduos com LMT, a maioria (16) do sexo masculino, 

cuja idade variou entre 21 e 68 anos [média (�̅�) = 39,8 anos; Desvio Padrão (d.p.) = 12,8 anos]. 

O tempo decorrido, desde o início da lesão até a validação semântica da VC3, variou de 5 a 

396 meses (�̅� = 74,6 anos; d.p. = 86,9 anos). Onze participantes eram paraplégicos e 12 não 

possuíam preservação das funções motoras ou sensitivas até os segmentos S4-S5. Demais 

características relativas aos dados sociodemográficos e clínicos dos participantes encontram-

se demonstrados na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Distribuição dos participantes na etapa de validação semântica 

conforme as questões da VC3 e o nível educacional (n = 18). Ribeirão Preto, 

SP, Brasil, 2019 

Variáveis clínicas e sociodemográficas no.  

Estado civil 

Casado(a) 7  

Solteiro(a) 7  

Outro* 4 

Nível de escolaridade 

Ensino fundamental (incompleto ou completo) 10  

Ensino médio (incompleto ou completo) 6  

Ensino superior (incompleto ou completo) 2  

Número de pessoas com quem reside 

0 a 2  11  

3 a 4 7  

Renda familiar (salários mínimos) 

1 a 3  16 

> 10 1 

Em aguardo de benefício por invalidez 1 

Situação profissional 

Aposentado(a) ou afastado(a) (recebe aposentadoria por invalidez) 9  

Aposentado(a) ou afastado(a) (não recebe aposentadoria por invalidez) 7  

Dependente de outras pessoas 1 

Ativo(a) 1 

Etiologia da LM 

Acidente automobilístico (carro/motocicleta/bicicleta) 13 

Acidente por arma de fogo 2  

Atropelamento por motocicleta 1 

Mergulho em águas rasas 1 

Queda do telhado 1 

Tempo decorrido de LM (meses) 

5 a 55 9  

56 a 105 5  

≥ 106 4  
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Tabela 1 – Distribuição dos participantes na etapa de validação semântica conforme 

as questões da VC3 e o nível educacional (n = 18). Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2019 

(cont.) 

 

Variáveis clínicas e sociodemográficas no. 

Conforme o nível da lesão (AIS)
†
 

T1 a T12 10  

C5 a C8 7  

L1 a L5 1 

Conforme preservação da função sensitivo-motora (AIS)
†
 

A 12  

B 2  

C 2  

D 2  

*Separado, divorciado, viúvo, união consensual; 
†
ASIA Impairment Scale 

 

 A seguir, procedeu-se com a aplicação da VC3. Observou-se que o tempo para fazê-lo 

variou entre 9 a 25 minutos (�̅� = 17 minutos; d.p. = 6,1 minutos). Após o preenchimento da 

mesma, os participantes responderam o Formulário de Validação Geral. Constatou-se que os 

itens foram bem aceitos e facilmente compreendidos visto os mesmos o terem considerado 

bom, fácil de completar e compreender e apropriado e relevante para seu estado de saúde 

(Tabela 2).  

 

Tabela 2 – Distribuição dos participantes conforme respostas à Folha de Validação Geral 

(n=18). Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2019 

Questões  Alternativas das respostas no. 

O que você acha sobre o instrumento em geral? Muito bom 5 

Bom 12 

Regular/Mais ou menos 1 

As questões são compreensíveis Fácil de compreender 11 

Algumas vezes difícil 7 

Você teve dificuldades para utilizar as categorias 

das respostas? 

Sem dificuldade 11 

Alguma dificuldade 6 

Muitas dificuldades 1 

As questões são relevantes para sua condição de 

saúde/doença? 

Muito importantes 1 

Algumas vezes importantes 14 

Nada importantes 4 

Você gostaria de modificar/acrescentar algo no 

instrumento? 

Não 18 

Há questões que você não conseguiu responder? Não 18 
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 Em continuidade à validação semântica, os participantes opinaram acerca dos itens da 

VC3. Com vistas a não sobrecarrega-los, os mesmos foram divididos em grupos, em 

concordância com o Grupo Europeu DISABKIDS® (DISABKIDS GROUP, 2006). Neste 

estudo, tal divisão se deu conforme o nível educacional e os itens da VC3 e foram formados 

subconjuntos Neste estudo, tal divisão se deu conforme o nível educacional e os itens da VC3 

e foram formados pelos subconjuntos A (composto pelos itens 1a a 2f), B (3a a 4b), C (5a a 

6h) e D (7a a 10). A Tabela 3 ilustra os resultados de tal divisão. 

 

Tabela 3 - Distribuição dos participantes na fase de validação semântica conforme os itens da 

VC3 e o nível educacional dos participantes (n = 18). Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2019 

Subgrupos/Itens 
Nível educacional 

TOTAL 
Ensino fundamental Ensino médio Ensino superior 

A/1a a 2f 2 1 1 4 

B/3a a 4b 2 2 1 5 

C/5a a 6h 3 2 0 5 

D/7a a 10 2 1 1 4 

TOTAL 9 6 3 18 

 

 Segundo instruções do Grupo Europeu DISABKIDS® para o preenchimento da Folha 

de Validação Específica, cada grupo deve possuir no mínimo três respondentes para cada 

subgrupo de itens (DISABKIDS GROUP, 2006). No entanto, isto não ocorreu visto que as 

entrevistas foram conduzidas conforme a disponibilidade de pacientes com LM na sala de 

espera do CER-HC-FMRP-USP, bem como o interesse dos mesmos em participar da pesquisa. 

Enfatiza-se o número reduzido de participantes com nível superior (completo ou incompleto), 

fato esse que impossibilitou a disponibilidade de participantes com tal nível educacional para 

responder o subgrupo C de itens da VC3. 

Após completar a Folha de Validação Específica, verificou-se que a VC3 foi 

geralmente bem compreendida, tendo em vista que foram realizadas poucas sugestões de 

mudança pelos participantes, tais como: (i) Inserção de exemplos visando facilitar a 

compreensão dos itens; e (ii) Acréscimo do termo “acessibilidade” para avaliação da inclusão 

do LM considerando que o item 2d (“Minhas chances de ir ao banheiro quando eu quero e 

preciso são:”) denota a ideia de ausência de acessibilidade ao invés do conceito de habilidade 

(ou incapacidade de fazer algo). 

 Além de tais sugestões, foram elencadas as seguintes observações por parte dos 

participantes: (i) Similaridade entre os itens 1a (“Minhas chances de me locomover em minha 

casa para onde eu quero ir são:”) e 1b (“Minhas chances de me locomover em minha casa 
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quando eu quero são:”), bem como 2a (“Minhas chances de tomar banho ou ser banhado, e 

me de vestir ou ser vestido do jeito como eu quero são:”) e 2b (“Minhas chances de tomar 

banho ou ser banhado, e de me vestir ou ser vestido quando eu quero são:”); e (ii) Dificuldade 

para compreender e responder sentenças mais longas, tais como “Minhas chances de ter 

pequenos reparos e trabalhos de manutenção em minha casa e no meu jardim, feitos tanto por 

mim quanto por outra pessoa do jeito que eu quero, são:” e “Por favor, somente responda os 

itens 8b a 8f se você tem alguma forma de trabalho remunerado ou voluntário, mesmo se você 

não estiver trabalhando no momento devido à sua condição de saúde ou deficiência”. 

 

6.3 Estudo de campo 

 

 Foram obtidos 350 acessos por meio da plataforma Survey Monkey®. Dois indivíduos 

se recusaram a participar da pesquisa e 7 não responderam se aceitariam ou não fazê-lo, 

totalizando 341 respondentes. Dentre estes, 24 informaram não possuir LM, 13 não souberam 

informar e 13 não responderam se possuíam ou não LM, perfazendo 291 respondentes. Sete 

destes não possuíam mais de 18 anos e 3 não responderam se eram brasileiros ou não, 

totalizando 281 indivíduos. Dentre os mesmos, 69 foram eliminados por não haver respondido 

a ao menos 75% de um domínio da VA com 4 domínios. Assim, foram considerados 212 

respondentes para as análises psicométricas da VA com 4 domínios. Dentre esses, 98 

corresponderam a pelo menos 75% dos itens respondidos ao domínio “Trabalho e educação”. 

 Similarmente ao ocorrido com Cardol et al. (1999, 2001), houve um número reduzido 

de repostas associadas ao domínio ‘Trabalho e educação’. Isto conduziu os autores deste 

estudo à descrição dos participantes e à avaliação das propriedades psicométricas da VA 

considerando-se sua estrutura fatorial com os 4 domínios ‘Autonomia dentro de casa’, ‘Função 

familiar’, ‘Autonomia ao ar livre’ e ‘Vida social e relacionamentos’. Posteriormente, 

considerou-se sua estrutura fatorial com 5 domínios, incluindo-se ‘Trabalho e educação’. 

 

6.3.1 Estatística descritiva dos participantes: versão adaptada do IPA com 4 domínios  

 Para processamento e análise, os dados foram transferidos para o aplicativo SPSS. 

Dentre os 212 participantes, observou-se faixa etária média de 38,9 anos, correspondendo a 

maior parte (139/64,2%) do sexo masculino. As regiões sudeste e sul concentraram a maioria 

dos respondentes (São Paulo = 82/38,7%; Minas Gerais = 24/11,3%; Rio Grande do Sul = 

19/9,0%). Foram explicitadas várias profissões anteriormente exercidas à LM, destacando-se 
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estudante (24 /11,3%) e motorista de carro/caminhão/moto (14/6,6). Outros dados relativos 

aos dados sociodemográficos e clínicos dos participantes encontram-se nas Tabelas 4 e 5. 

 

Tabela 4 – Características sociodemográficas e clínicas dos 

participantes da etapa Estudo de Campo conforme as variáveis 

numéricas (n = 212). Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2019 

Variáveis �̅� m.d. d.p. min. máx. 

Idade 38,1 37,9 10,4 20,0 66,3 

Tempo decorrido da LM (meses) 10,8 8,5 8,5 0,42 52,5 

�̅�: média; m.d.: mediana; d.p.: desvio padrão; min.: valor mínimo; máx.: 

valor máximo; LM: lesão medular 

 

 

Tabela 5 – Características sociodemográficas e clínicas dos participantes 

da etapa estudo de campo conforme as variáveis categóricas (n = 212). 

Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2019 

Variáveis no. % 

Sexo  

Masculino 136,0 64,2 

Feminino 76,0 35,8 

Estado civil  

Solteiro(a) 109,0 51,4 

Casado(a) 52,0 24,1 

Separado(a)/divorciado(a) 24,0 11,3 

Reside com o(a) parceiro(a) 18,0 8,5 

Viúvo(a) 3,0 1,4 

Outro* 6,0 2,8 

Nível de escolaridade  

Ensino fundamental (incompleto ou completo) 18,0 8,5 

Ensino médio (incompleto ou completo) 61,0 28,8 

Ensino técnico (incompleto ou completo) 8,0 3,8 

Ensino superior (incompleto ou completo) 95,0 44,8 

Pós-graduação (incompleta ou completa) 30,0 14,1 

Com quem reside  

Com o(a) esposo(a) 59,0 27,8 

Com pais e/ou irmãos 26,0 12,3 

Sozinho 20,0 9,4 

Com outros membros da família 15,0 7,1 

Outro† 92,0 43,4 
 

(continua) 
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Tabela 5 – Características sociodemográficas e clínicas dos participantes da etapa 

Estudo de Campo conforme as variáveis categóricas (n = 212). Ribeirão Preto, SP, 

Brasil, 2019 (cont.) 

Variáveis no. % 

Situação profissional   

Aposentado(a) ou afastado(a) (recebe aposentadoria por invalidez) 121,0 57,1 

Ativo(a) 52,0 24,5 

Dependente de outras pessoas 18,0 8,5 

Em aguardo de aposentadoria por invalidez 11,0 5,2 

Aposentado(a) ou afastado(a) (não recebe aposentadoria por invalidez) 9,0 4,2 

Aposentado por tempo de serviço 1,0 0,5 

Renda familiar (salários mínimos)   

< 1 76,0 35,8 

1 a 3  73,0 34,4 

> 3 63,0 29,7 

Etiologia da LM  

Acidente automobilístico (carro/motocicleta/bicicleta) 80,0 37,7 

Acidente por arma de fogo 33,0 15,6 

Mergulho em água rasa 24,0 11,3 

Queda 14,0 6,6 

Câncer ou tumor 11,0 5,2 

Erro médico 9,0 4,2 

Infecção (HTLV, mielite, etc.) 4,0 1,9 

Outra‡ 37,0 14,4 

Conforme o nível da lesão (AIS)§ 

Cervical 94,0 44,3 

Torácico 93,0 43,9 

Lombar 21,0 9,9 

Sacral 4,0 1,9 

Conforme preservação da função sensitivo-motora (AIS)§  

A 80,0 37,7 

B 37,0 17,5 

C 60,0 28,3 

D 29,0 13,7 

E 6,0 2,8 
*Namorando, união estável; †Foram incluídos exemplos, como ‘com amigos, com filhos, 

com companheiro, etc.’; ‡Foram incluídos exemplos, como ‘má formação congênita, 

hérnia discal, acidente por arma branca, atropelamento, acidente desportivo, acidente de 

trabalho, etc.’; §ASIA Impairment Scale 

 

6.3.2 Estatística descritiva dos participantes: versão adaptada do IPA com 5 domínios  

 

Similarmente ao observado à análise descritiva da VA com 4 domínios, contatou-se 

ser predominante o sexo masculino a responder a VA com 5 domínio (95,4%), sendo os 

respondentes provenientes prioritariamente de São Paulo (36/36,7%), Minas Gerais 
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(14/14,3%) e Rio Grande do Sul (12/12,2%). Contrariamente, constatou-se diminuição das 

profissões comumente exercidas anteriormente à LM, isto é, estudante (4/4,1%) e motorista 

(4/4,1%). 

As demais características sociodemográficas dos participantes encontram-se nas 

Tabela 6 e 7. 

 

Tabela 6 – Características sociodemográficas e clínicas dos 

participantes da etapa estudo de campo conforme as variáveis 

numéricas (n = 98). Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2019 

Variáveis �̅� m.d. d.p. min. máx. 

Faixa etária (anos) 39,0 38,0 9,5 20,0 66 

Tempo decorrido da LM (meses) 12,1 10,5 9,2 0,58 52,5 

�̅�: média; m.d.: mediana; d.p.: desvio padrão; min.: valor mínimo; 

máx.: valor máximo; LM: lesão medular 

 

Tabela 7 – Características sociodemográficas e clínicas dos participantes da etapa 

estudo de campo conforme as variáveis categóricas (n = 98). Ribeirão Preto, SP, Brasil, 

2019 

Variáveis no. % 

Sexo  

Masculino 65,0 66,3 

Feminino 33,0 33,7 

Estado civil  

Solteiro(a) 51,0 52,0 

Casado(a) 22,0 22,4 

Separado(a)/Divorciado(a) 12,0 12,2 

Reside com o(a) parceiro(a) 7,0 7,1 

Viúvo(a) 3,0 3,1 

Outro* 3,0 3,1 

Nível de escolaridade  

Ensino superior (incompleto ou completo) 48,0 49,0 

Ensino médio (incompleto ou completo) 24,0 24,5 

Pós-graduação (incompleta ou completa) 19,0 19,4 

Ensino técnico (incompleto ou completo) 4,0 4,1 

Ensino fundamental (incompleto ou completo) 3,0 3,1 

Com quem reside  

Com o pai e/ou a mãe 30,0 30,6 

Com o(a) esposo(a) 25,0 25,5 

Com pais e/ou irmãos 12,0 12,2 

Sozinho 10,0 10,2 

Com outros membros da família 8,0 8,2 

Outro† 13,0 13,3 

(continua)   
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Tabela 7 – Características sociodemográficas e clínicas dos participantes da etapa estudo 

de campo conforme as variáveis categóricas (n = 98). Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2019 

(cont.) 

Variáveis no. % 

Situação profissional   

Ativo(a) 45,0 46,0 

Aposentado(a) ou afastado(a) (recebe aposentadoria por invalidez) 38,0 39,0 

Dependente de outras pessoas 8,0 8,2 

Em aguardo de aposentadoria por invalidez 4,0 4,1 

Aposentado(a) ou afastado(a) (não recebe aposentadoria por 

invalidez) 

3,0 3,1 

Renda familiar (salários mínimos)   

< 1 31,0 31,6 

1 a 3 30,0 30,6 

> 3 37,0 37,8 

Etiologia da LM   

Acidente automobilístico (carro/motocicleta/bicicleta) 32,0 32,7 

Acidente por arma de fogo 20,0 20,4 

Mergulho em água rasa 11,0 11,2 

Queda 7,0 7,1 

Câncer ou tumor 5,0 5,1 

Erro médico 4,0 41,0 

Outra‡ 19,0 19,4 

Conforme o nível da lesão (AIS)§  

Cervical 36,0 36,7 

Torácico 44,0 44,9 

Lombar 14,0 14,3 

Sacral 4,0 4,1 

Conforme preservação da função sensitivo-motora (AIS)§  

A 41,0 41,8 

B 13,0 13,3 

C 28,0 28,6 

D 12,0 12,2 

E 4,0 4,1 
*Namorando, união estável; † Foram incluídos exemplos, como ‘com amigos, com filhos, 

com companheiro, etc.’; ‡ Foram incluídos exemplos, como ‘má formação congênita, 

hérnia discal, infecção, acidente por arma branca, atropelamento, acidente desportivo, 

acidente de trabalho, etc.’; §ASIA Impairment Scale 
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6.3.3. Propriedades psicométricas: versões adaptadas do IPA com 4 domínios e 5 

domínios 

 

6.3.3.1. Efeitos floor e/ou ceiling 

 

6.3.3.1.1 IPA com 4 domínios 

 Conforme descrito no método, a presença dos efeitos floor e/ou ceiling foi considerada 

caso 15% das respostas estivessem concentradas nos valores mínimo e/ou máximo em cada 

um dos domínios da VA (McHORNEY; TARLOV, 1995; TERWEE et al., 2007). Teve-se em 

vista o fato dos domínios ‘Autonomia dentro de casa’, ‘Função familiar’ e ‘Vida social e 

relacionamentos’ englobarem 7 itens e ‘Autonomia ao ar livre’ 5 itens, variando conforme 

escala Likert de cinco pontos. Dessa forma, o valor mínimo para os três primeiros domínios 

correspondeu a 5 e o máximo a 35, ao passo que para o último domínio foi 4 e 25, 

respectivamente (Tabela 8). 

 

Tabela 8 – Valores mínimo e máximo esperados e obtidos e porcentagem de respostas 

concentradas nos valores mínimo e máximo nos 4 domínios da VA (n = 212). Ribeirão Preto, 

SP, Brasil, 2019 

Domínios 

Valores mínimo – 

máximo 

esperados 

Valores mínimo 

–máximo  

obtidos 

Respostas 

concentradas (%) 

Autonomia dentro de 

casa 
5 – 35 6 – 35 0,5 – 0,5 

Função familiar 5 – 35 7 – 35 3,8 – 0,9 

Vida social e 

relacionamentos 
5 – 35 6 – 31 0,5 – 0,5 

Autonomia ao ar livre 4 – 25 4 – 25 0,5 – 1,9 

 

 Conforme observado na Tabela 8, considerando que as respostas em cada domínio não 

se concentraram em 15% nos valores mínimo ou máximo obtidos, conclui-se a inexistência 

de efeitos floor e/ou ceiling em qualquer uma das 4 dimensões da VA. 

 

6.3.3.1.2 IPA com 5 domínios 

 

Inicialmente foram excluídos 7 participantes em consequência de os mesmos haverem 

assinalado a opção “não se aplica” do item 9a (domínio ‘Vida social e relacionamentos’), item 

esse que deveria ser assinalado pelo participante caso ele não se interessasse a estudar ou fazer 
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cursos. Assim, a análise dos dados para os 5 domínios da VA passou de 98 participantes para 

91. Dentre estes, 6 não responderam a ao menos 75% de cada domínio, o que resultou em 85 

respostas a serem analisadas. 

Os valores mínimo e máximo do domínio ‘Trabalho e educação’, composto por 6 itens 

e avaliado em consonância com a escala Likert de cinco pontos são 4 e 30, respectivamente. 

Não foram constatados efeitos floor e/ou ceiling em qualquer domínio da VA com 5 domínios 

(Tabela 9).  

 

Tabela 9 – Valores mínimo e máximo esperados e obtidos e porcentagem de respostas 

concentradas nos valores mínimo e máximo nos 5 domínios da VA (n = 98). Ribeirão Preto, 

SP, Brasil, 2019 

Domínio 

Valores mínimo –

máximo 

esperados 

Valores mínimo 

–máximo 

obtidos 

Respostas 

concentradas (%) 

Autonomia dentro de 

casa 
5 – 35 6 – 35 1,0 – 1,0 

Função familiar 5 – 35 7 – 34 6,1 – 1,0 

Vida social e 

relacionamentos 
5 – 35 7 – 31 7,1 – 1,0 

Autonomia ao ar livre 4 – 25 5 – 25 4,1 – 3,1 

Trabalho e educação 4 – 30 6 – 30 6,1 – 2,0 

 

A ausência dos efeitos floor e/ou ceiling em ambas VA do IPA corresponde a boa 

validade de conteúdo e responsividade da VA, implicando na capacidade de detectar 

mudanças clinicamente importantes relativas à participação e autonomia, mesmo que 

pequenas, ao longo do tempo. Esse resultado também foi constatado à validação do IPA para 

a Itália (FRANCHIGNONI et al., 2007).  

 A versão do IPA validada para a Suécia, contrariamente ao obtido neste estudo, 

demonstrou presença dos efeitos floor e ceiling. Os autores creem que, devido ao fato de o 

IPA ter sido elaborado para avaliar a participação e autonomia de indivíduos com várias 

doenças crônicas, muitos entrevistados possuíam LM incompleta com incapacidade mínima. 

Devido a isto, os escores relativos à percepção da participação mostraram-se abaixo dos 

valores dos itens de calibração do instrumento (LUND et al., 2007). Com base em tais 

achados, pode-se inferir que a diversidade dos níveis neurológicos e de restrição sensitivo-

motora, conforme a ASIA, apresentados pelos participantes desta pesquisa e, 

consequentemente, suas restrições físico-funcionais, pode ter contribuído para ausência dos 

efeitos floor e/ou ceiling. 
  



 94 

6.3.3.2. Fidedignidade 

 

 Por meio da consistência interna dos itens a fidedignidade das VA foi descrita pelo 

Coeficiente Alfa de Cronbach. A fim de apresentar boa consistência interna, o domínio teve 

apresentar valor para o mesmo igual ou superior a 0,80 (FAYERS; MACHIN, 2016). 

 

6.3.3.2.1 IPA com 4 domínios 

 

 Os valores para o Coeficiente Alfa de Cronbach para os 4 domínios da VA estão 

apresentados na Tabela 10. 

 

Tabela 10 – Valores do Coeficiente Alfa de Cronbach para os 4 

domínios da VA (n = 212). Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2019 

Domínio Alfa de Cronbach 

Autonomia dentro de casa 0,926 

Função familiar 0,908 

Autonomia ao ar livre 0,877 

Vida social e relacionamentos 0,858 

 

 As Tabelas 15 a 18 mostram os resultados do Alfa de Cronbach à exclusão de cada 

item, procedimento este utilizado com o propósito de avaliar a importância de cada item na 

manutenção da consistência interna de instrumentos de medida.  

 

Tabela 11 - Valores para Coeficiente Alfa de Cronbach do domínio ‘Autonomia dentro de 

casa’ à exclusão do item em questão (n = 212). Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2019 

Item 
Alfa de Cronbach à 

exclusão do item 

1a. Minhas chances de me locomover em minha casa para onde 

eu quero ir são 
0,918 

1b. Minhas chances de me locomover em minha casa no 

momento que eu quero são 
0,918 

2a. Minhas chances de tomar banho (ou de ser banhado) e de 

me vestir (ou de ser vestido) do jeito que eu quero são 
0,913 

2b. Minhas chances de tomar banho (ou de ser banhado) e de 

me vestir (ou de ser vestido) no momento que eu quero são 
0,904 

2c. Minhas chances de ir para a cama e sair da cama no 

momento que eu quero são 
0,910 

2d. Minhas chances de ir ao banheiro no momento que eu quero 

e preciso são 
0,915 

(continua) 
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Tabela 11 - Valores para Coeficiente Alfa de Cronbach do domínio ‘Autonomia dentro de 

casa’ à exclusão do item em questão (n = 212). Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2019 (cont.) 

Item 
Alfa de Cronbach à 

exclusão do item 

2e. Minhas chances de comer e beber no momento que eu quero 

são 
0,921 

Alfa de Cronbach total 0,926 

 

Tabela 12 - Valores para Alfa de Cronbach para o domínio ‘Função familiar’ à exclusão do 

item em questão (n = 212). Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2019 

Item 
Alfa de Cronbach à 

exclusão do item 

3a. Minhas chances de contribuir para cuidar da minha casa do jeito 

que eu quero são 
0,887 

3b. Minhas chances de ter tarefas leves na casa (por exemplo, fazer 

chá ou café) feitas tanto por mim quanto por outra pessoa do jeito 

que eu quero são 

0,896 

3c. Minhas chances de ter tarefas pesadas na casa (exemplo, 

limpeza) feitas tanto por mim quanto por outra pessoa, do jeito que 

eu quero, são 

0,884 

3d. Minhas chances de ter o serviço de casa feito, tanto por mim 

quanto por outra pessoa, no momento que eu quero, são 
0,887 

3e. Minhas chances de ter pequenos reparos e trabalhos de 

manutenção em minha casa e no meu jardim feitos tanto por mim 

quanto por outra pessoa do jeito que eu quero, são 

0,891 

3f. Minhas chances de exercer o meu papel em casa do jeito como 

eu gostaria são 
0,886 

4a. Minhas chances de escolher como eu gasto meu próprio dinheiro 

são 
0,924 

Alfa de Cronbach total 0,908 

 

Tabela 13 - Valores para Alfa de Cronbach para o domínio ‘Autonomia ao ar livre’ à 

exclusão do item em questão (n = 212). Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2019 

Item 
Alfa de Cronbach à 

exclusão do item 

1c. Minhas chances de visitar parentes e amigos no momento que 

eu quero são 
0,849 

1d. Minhas chances de viajar e sair de férias conforme eu quero 

são 
0,853 

5a. Minhas chances de usar meu tempo para lazer do jeito que eu 

quero são 
0,851 

6g. Minhas chances de ver as pessoas com a frequência que eu 

quero são 
0,847 

10. Minhas chances de viver a vida do jeito que eu quero são 0,853 

Alfa de Cronbach total 0,877 
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Tabela 14 - Valores para Alfa de Cronbach para o domínio ‘Vida social e relacionamentos’ à 

exclusão do item em questão (n = 212). Preto, SP, Brasil, 2019 

Item 
Alfa de Cronbach à 

exclusão do item 

6a. Minhas chances de conversar com pessoas próximas a mim de 

igual para igual são 
0,825 

6b. A qualidade de minhas relações com pessoas próximas a mim é 0,820 

6c. O respeito que eu recebo das pessoas próximas a mim é 0,841 

6d. Meus relacionamentos com pessoas conhecidas são  0,828 

6e. O respeito que eu recebo das pessoas conhecidas é 0,844 

6f. Minhas chances de ter relacionamento íntimo são 0,877 

7a. Minhas chances de ajudar ou apoiar pessoas do jeito que eu quero 

são 
0,837 

Alfa de Cronbach total 0,858 

 

 O valor do Coeficiente Alpha de Cronbach geral foi menor àqueles obtidos com a 

exclusão dos itens 4a (‘Minhas chances de escolher como eu gasto meu próprio dinheiro são’), 

na avaliação da VA com 4 e 5 domínios e 6f (‘Minhas chances de ter relacionamento íntimo 

são’), com 4 domínios. 

 

6.3.3.2.2 IPA com 5 domínios 

 

 Os valores para o Coeficiente Alfa de Cronbach para os 5 domínios da VA estão 

apresentados na Tabela 15. 

 

Tabela 15 – Valores do Coeficiente Alfa de Cronbach para os 5 domínios 

da VA (n = 98). Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2019 

Domínio  Alfa de Cronbach 

Autonomia dentro de casa 0,923 

Função familiar 0,901 

Autonomia ao ar livre 0,874 

Vida social e relacionamentos 0,879 

Trabalho e educação 0,899 

 

 À exclusão de cada item dos domínios da VA, observou-se que a maioria dos valores 

para o Coeficiente de Alfa de Cronbach foi menor do que o valor geral do domínio em questão 

(Tabelas 20 a 24).  
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Tabela 16 - Valores para Coeficiente Alfa de Cronbach do domínio ‘Autonomia dentro de 

casa’ à exclusão do item em questão (n = 98). Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2019 

Item 
Alfa de Cronbach à 

exclusão do item 

1a. Minhas chances de me locomover em minha casa para onde 

eu quero ir são 
0,918 

1b. Minhas chances de me locomover em minha casa no 

momento que eu quero são 
0,916 

2a. Minhas chances de tomar banho (ou de ser banhado) e de 

me vestir (ou de ser vestido) do jeito que eu quero são 
0,910 

2b. Minhas chances de tomar banho (ou de ser banhado) e de 

me vestir (ou de ser vestido) no momento que eu quero são 
0,896 

2c. Minhas chances de ir para a cama e sair da cama no 

momento que eu quero são 
0,908 

2d. Minhas chances de ir ao banheiro no momento que eu 

quero e preciso são 
0,914 

2e. Minhas chances de comer e beber no momento que eu 

quero são 
0,917 

Alfa de Cronbach total 0,923 

 

Tabela 17 - Valores para Alfa de Cronbach para o domínio ‘Função familiar’ à exclusão do 

item em questão (n = 98). Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2019 

Item 
Alfa de Cronbach à 

exclusão do item 

3a. Minhas chances de contribuir para cuidar da minha casa do jeito 

que eu quero são 
0,873 

3b. Minhas chances de ter tarefas leves na casa (por exemplo, fazer 

chá ou café) feitas tanto por mim quanto por outra pessoa do jeito 

que eu quero são 

0,890 

3c. Minhas chances de ter tarefas pesadas na casa (exemplo, 

limpeza) feitas tanto por mim quanto por outra pessoa, do jeito que 

eu quero, são 

0,873 

3d. Minhas chances de ter o serviço de casa feito, tanto por mim 

quanto por outra pessoa, no momento que eu quero, são 
0,878 

3e. Minhas chances de ter pequenos reparos e trabalhos de 

manutenção em minha casa e no meu jardim feitos tanto por mim 

quanto por outra pessoa do jeito que eu quero, são 

0,891 

3f. Minhas chances de exercer o meu papel em casa do jeito como 

eu gostaria são 
0,883 

4a. Minhas chances de escolher como eu gasto meu próprio 

dinheiro são 
0,925 

Alfa de Cronbach total 0,901 
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Tabela 18 - Valores para Alfa de Cronbach para o domínio ‘Autonomia ao ar livre’ à exclusão 

do item em questão (n = 98). Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2019 

Item 
Alfa de Cronbach à 

exclusão do item 

1c. Minhas chances de visitar parentes e amigos no momento que 

eu quero são 
0,850 

1d. Minhas chances de viajar e sair de férias conforme eu quero são 0,864 

5a. Minhas chances de usar meu tempo para lazer do jeito que eu 

quero são 
0,840 

6g. Minhas chances de ver as pessoas com a frequência que eu 

quero são 
0,832 

10. Minhas chances de viver a vida do jeito que eu quero são 0,848 

Alfa de Cronbach total 0,874 

 

Tabela 19 - Valores para Alfa de Cronbach para o domínio ‘Vida social e relacionamentos’ à 

exclusão do item em questão (n = 98). Preto, SP, Brasil, 2019 

Item 
Alfa de Cronbach à 

exclusão do item 

6a. Minhas chances de conversar com pessoas próximas a mim de 

igual para igual são 
0,845 

6b. A qualidade de minhas relações com pessoas próximas a mim 

é 
0,839 

6c. O respeito que eu recebo das pessoas próximas a mim é 0,860 

6d. Meus relacionamentos com pessoas conhecidas são  0,857 

6e. O respeito que eu recebo das pessoas conhecidas é 0,865 

6f. Minhas chances de ter relacionamento íntimo são 0,902 

7a. Minhas chances de ajudar ou apoiar pessoas do jeito que eu 

quero são 
0,863 

Alfa de Cronbach total 0,879 

 

Tabela 20 - Valores para Alfa de Cronbach para o domínio ‘Trabalho e educação’ à exclusão 

do item (n = 98). Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2019 

Item 
Alfa de Cronbach à 

exclusão do item 

8a. Minhas chances de conseguir ou manter um trabalho 

remunerado ou voluntário que eu gostaria são 
0,875 

8b. Minhas chances de fazer um trabalho remunerado ou voluntário 

do jeito que eu quero são 
0,871 

8c. Meus contatos com outras pessoas no meu trabalho remunerado 

ou voluntário são 
0,888 

8d. Minhas chances de conseguir ou manter a posição que eu quero 

no meu trabalho remunerado ou voluntário são 
0,871 

(continua) 
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Tabela 20 - Valores para Alfa de Cronbach para o domínio ‘Trabalho e educação’ à exclusão 

do item (n = 98). Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2019 (cont.) 

Item 
Alfa de Cronbach à 

exclusão do item 

8e. Minhas chances de conseguir diferentes trabalhos remunerados 

ou voluntários são 
0,885 

9a. Minhas chances de estudar ou fazer cursos que eu quero são 0,898 

Alfa de Cronbach total 0,899 

 

 Os valores obtidos nesse estudo evidenciam consistência interna boa ou excelente em 

todos os domínios, mostrando que as VA com 4 e 5 domínios são fidedignas, ou seja, precisas 

na medida do construto. 

 Na descrição dos valores de Alfa de Cronbach à exclusão dos itens, observou-se 

aumento dos valores no caso da exclusão dos itens 4a e 6f para ambas VA. O mesmo foi 

constatado à validação do IPAQ para o inglês, na qual foi verificado que, ao passo que os 

valores do Alfa de Cronbach para o domínio ‘Função familiar’ variaram entre 0,73 a 0,84, tal 

coeficiente para o item 4a foi 0,34 (SIBLEY et al., 2006). Segundo os autores, isto foi devido 

ao fato de o item ter sido interpretado inconsistentemente por alguns respondentes, que 

focaram na capacidade física de realizar transações, e por outros, que se atentaram na 

habilidade de tomar decisões (SIBLEY et al., 2006). Estes autores pontuam também que o 

item 4a estende-se da autonomia executiva, relativa à habilidade de ter ou realizar o que se 

deseja, para a autonomia decisória, referente à habilidade de tomar decisões sem restrições 

externas. 

  Além do item 4a, razões diversas podem ter comprometido o item 6f. Ao validarem o 

IPA para a Dinamarca, os pesquisadores pontuaram ter sido difícil obter um termo que 

traduzisse para o dinamarquês a expressão ‘relacionamento íntimo’. Entretanto, não foram 

assinalados problemas com respeito às propriedades psicométricas relativas tal item 

(GHAZIANI; KROGH; LUND, 2013). 

 Esses resultados também foram observados à validação do IPA para a Suécia junto a 

indivíduos com LM. Segundo os pesquisadores, os itens 4a e 6f podem ter sido influenciados 

por fatores externos, como o mercado de trabalho local e a não disponibilidade de emprego 

resultante, além de problemas relacionados à disfunção sexual, fatos esses frequentemente 

observados em indivíduos com LM (LUND et al., 2007).  

 À elaboração do IPA, Cardol et al. (1999) explicitaram que algumas pessoas não se 

sentiram confortáveis ao se referir ao relacionamento sexual, propondo, assim, a necessidade 
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de reformulação desse item com vistas a “... afastá-lo do foco no sexo como capacidade e 

técnica” (p. 417). Isso também foi observado pelos pesquisadores que validaram o IPA para a 

Tailândia, os quais explicitaram que o termo ‘relacionamento íntimo’ consiste em um tópico 

sensível para a cultura tradicional tailandesa que conduz os cidadãos de tal país a evitarem 

discutir sobre tal tópico abertamente. Devido a isso os autores pontuaram que tal termo pode 

ter possivelmente cooperado para dados perdidos (missing data) na pesquisa (SUTTIWANG 

et al.; 2013). 

 De fato, o mercado de trabalho para o deficiente no Brasil é, sim, restrito, 

possivelmente devido à acessibilidade ao ambiente físico e barreiras relativas ao suporte social 

e atitudinal (CRUZ et al., 2015; MURTA; GUIMARÃES, 2007). Além disso, caso seja 

considerado o relacionamento íntimo, a disfunção sexual é comumente explicitada pela 

literatura ao se referir ao indivíduo lesado medular (ECKERT; MARTIN, 2017). 

 

6.3.3.3. Validade de construto convergente e divergente 

 

 A verificação da validade de construto convergente e divergente foi realizada ao se 

averiguar os valores do Coeficiente de Correlação Linear de Pearson entre os itens e domínios 

das VA por meio da MTMM avaliada por meio da análise MAP. Para análise da validade 

convergente, conforme detalhado no método, foram descritos os valores das correlações 

lineares entre cada um dos itens e o domínio ao qual pertencem. Para análise da validade 

divergente foi verificada o número e percentagem de vezes (ajuste) em que a correlação linear 

entre um item e o domínio ao qual pertence foi maior (ou estatisticamente maior) do que sua 

correlação com um domínio ao qual não pertence. 

 Considerando que tal análise, assim como a AFC, não suporta a existência de dados 

perdidos, dentre os 212 participantes foram excluídos 14 que não responderam por completo 

os itens da VA. 

 

6.3.3.3.1 IPA com 4 domínios 

 

 Nessa fase foram considerados 198 participantes. Os resultados relativos à validade de 

construto convergente estão apresentados na (Tabela 21). 
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Tabela 21 – Valores do Coeficiente de Correlação Linear de Pearson entre os itens e cada um 

dos 4 domínios da VA. Análise Multitraço-Multimétodo (n = 198). Ribeirão Preto, SP, Brasil, 

2019 

Item Domínio 1 Domínio 2 Domínio 3 Domínio 4 

q1a 0,72* 0,60 0,64 0,46 

q1b 0,72* 0,60 0,62 0,49 

q2a 0,78* 0,60 0,57 0,51 

q1b 0,87* 0,65 0,62 0,54 

q1c 0,80* 0,60 0,53 0,44 

q1d 0,77* 0,60 0,57 0,53 

q1e 0,70* 0,57 0,47 0,47 

q3a 0,59 0,79* 0,60 0,52 

q3b 0,64 0,70* 0,49 0,38 

q3c 0,56 0,81* 0,53 0,45 

q3d 0,57 0,79* 0,63 0,48 

q3e 0,53 0,76* 0,52 0,50 

q3f 0,67 0,80* 0,69 0,59 

q4a 0,50 0,41* 0,52 0,58 

q1c 0,60 0,61 0,72* 0,56 

q1d 0,58 0,54 0,72* 0,51 

q5a 0,56 0,56 0,72* 0,57 

q6g 0,59 0,59 0,73* 0,71 

q10 0,58 0,61 0,70* 0,65 

q6a 0,53 0,54 0,60 0,70* 

q6b 0,48 0,48 0,48 0,75* 

q6c 0,34 0,34 0,40 0,60* 

q6d 0,42 0,42 0,53 0,75* 

q6e 0,32 0,32 0,44 0,62* 

q6f 0,42 0,42 0,56 0,48* 

q7a 0,54 0,54 0,71 0,64* 

* 0,01 ≤ p ≤ 0,05 

 

 Os resultados exibidos mostram correlações lineares positivas superiores a 0,40 e 

estatisticamente significativas entre os itens e os domínios aos quais pertencem (hachurado), 

fato que aponta para a validade de construto convergente da VA com 4 domínios. 

 Os resultados da análise de construto divergente estão apresentados na Tabela 22 por 

meio da qual observam-se índices de ajuste superiores a 85% implicando em boa validade de 

construto divergente, ou seja, satisfatório poder de discriminação dos itens entre os domínios 

da VA com 4 domínios. 
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Tabela 22 – Valores do ajuste para cada um dos 4 domínios da VA. Análise Multitraço-

Multimétodo (n = 198). Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2019 

Domínio 
2 -1 1 2 Ajuste (1+2) 

n. % n. % n. % n. % n. % 

Autonomia dentro de casa 0 0 0 0 5 23,8 16 76,2 21 100 

Função familiar 1 4,8 2 9,5 3 14,3 15 71,4 18 85,7 

Autonomia ao ar livre 0 0 0 0 7 46,7 8 53,3 15 100 

Vida social e relacionamentos 0 0 2 9,5 5 23,8 14 66,7 19 90,5 

TOTAL 1 1,3 4 5,1 20 25,6 53 67,9 73 93,6 

Onde: 

-2: A correlação entre item e o domínio a que pertence é significativamente menor que 

sua correlação com o domínio a que não pertence. 

-1: A correlação entre item e o domínio a que pertence é menor que sua correlação com 

o domínio a que não pertence. 

1: A correlação entre item e o domínio a que pertence é maior que sua correlação com 

o domínio a que não pertence. 

2: A correlação entre item e a domínio a que pertence é significantemente maior que sua 

correlação com o domínio a que não pertence. 

 

6.3.3.3.2 IPA com 5 domínios 

 

 A análise MAP dos 5 domínios da VA contou com 85 participantes visto que, dentre 

os 198 respondentes, 113 não responderam ao domínio ‘Trabalho e educação’. Conforme 

ilustrado na Tabela 23, similarmente ao observado à avaliação da validade de construto da VA 

do IPA com 4 domínios a maioria dos itens da VA com 5 domínios apresentou correlações 

superiores a 0,40, demonstrando boa validade de construto convergente de tal versão. 

 

Tabela 23 – Valores do Coeficiente de Correlação Linear de Pearson entre 

os itens e cada um dos 5 domínios da VA. Análise Multitraço-Multimétodo 

(n = 85). Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2019 

Item Domínio 1 Domínio 2 Domínio 3 Domínio 4 Domínio 5 

q1a 0,69* 0,60 0,55 0,48 0,48 

q1b 0,69* 0,62 0,56 0,51 0,42 

q2a 0,78* 0,58 0,52 0,50 0,39 

q1b 0,90* 0,68 0,59 0,56 0,46 

q1c 0,75* 0,62 0,37 0,42 0,28 

q1d 0,73* 0,57 0,52 0,58 0,55 

q1e 0,73* 0,53 0,35 0,44 0,31 

q3a 0,60 0,83* 0,55 0,42 0,51 

q3b 0,61 0,67* 0,33 0,27 0,33 

(continua) 
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Tabela 23 – Valores do Coeficiente de Correlação Linear de Pearson entre 

os itens e cada um dos 5 domínios da VA. Análise Multitraço-Multimétodo 

(n = 85). Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2019 (cont.) 

Item Domínio 1 Domínio 2 Domínio 3 Domínio 4 Domínio 5 

q3c 0,56 0,83* 0,42 0,35 0,39 

q3d 0,59 0,79* 0,57 0,41 0,47 

q3e 0,53 0,75* 0,45 0,41 0,47 

q3f 0,65 0,82* 0,59 0,53 0,54 

q4a 0,47 0,28* 0,64 0,66 0,53 

q1c 0,54 0,53 0,66* 0,53 0,50 

q1d 0,48 0,45 0,67* 0,49 0,59 

q5a 0,42 0,53 0,71* 0,67 0,75 

q6g 0,56 0,57 0,81* 0,76 0,64 

q10 0,42 0,43 0,55* 0,62 0,77 

q6a 0,57 0,44 0,58 0,77* 0,56 

q6b 0,56 0,41 0,60 0,84* 0,61 

q6c 0,40 0,32 0,55 0,67* 0,56 

q6d 0,45 0,36 0,60 0,78* 0,59 

q6e 0,37 0,35 0,56 0,67* 0,53 

q6f 0,47 0,47 0,58 0,51* 0,44 

q7a 0,48 0,50 0,70 0,65* 0,63 

q8a 0,38 0,48 0,76 0,67 0,76* 

q8b 0,35 0,30 0,60 0,65 0,65* 

q8c 0,38 0,43 0,60 0,51 0,75* 

q8d 0,36 0,47 0,59 0,44 0,71* 

q8e 0,42 0,44 0,64 0,49 0,65* 

q9a 0,50 0,60 0,70 0,62 0,63* 

* 0,01 ≤ p ≤ 0,05 

 

 Observou-se também boa validade de construto divergente da VA com 5 domínios por 

meio da percentagem igual ou superior a 85% e próximo a 100%, (Tabela 24). 

 

Tabela 24 – Valores do ajuste para cada um dos 5 domínios da VA. Análise Multitraço-

Multimétodo (n = 85). Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2019 

Domínio 
2 -1 1 2 

Ajuste 

(1+2) 

n. % n. % n. % n. % n. % 

Autonomia dentro de casa 0 0 0 0 14 50,0 14 50,0 28 100,0 

Função familiar 3 10,7 1 3,6 4 14,3 20 71,4 24 85,7 

Autonomia ao ar livre 1 5,0 2 10,0 13 65,0 4 20,0 17 85,0 

Vida social e relacionamentos 0 0 2 7,1 15 53,6 11 39,3 26 92,9 

(continua) 
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Domínio 
2 -1 1 2 

Ajuste 

(1+2) 

n. % n. % n. % n. % n. % 

Trabalho e educação 0 0 1 4,2 12 50,0 11 45,8 23 95,8 

TOTAL 4 3,1 6 4,7 58 45,3 60 46,9 118 92,2 

Onde: 

-2: A correlação entre item e o domínio a que pertence é significativamente menor que sua 

correlação com o domínio a que não pertence. 

-1: A correlação entre item e o domínio a que pertence é menor que sua correlação com o 

domínio a que não pertence. 

1: A correlação entre item e o domínio a que pertence é maior que sua correlação com o 

domínio a que não pertence. 

2: A correlação entre item e a domínio a que pertence é significantemente maior que sua 

correlação com o domínio a que não pertence. 

 

 À elaboração da versão em holandês (IPAQ) não se averiguou a validade de construto 

do instrumento (CARDOL et al., 1999). Os autores a avaliaram em 2001, ao comparar tal 

versão por meio do Coeficiente de Correlação Linear de Pearson com os itens de outros 

instrumentos que mensuravam construtos similares, no caso da validade convergente, e 

construtos diferentes, no caso de validade divergente. Constatou-se boa validade convergente 

por meio da correlação entre alguns itens e os domínios do IPAQ. 

 A validação do IPA para o Reino Unido também se deu por meio da correlação entre 

a versão em validação e itens de outros instrumentos que mensuravam construtos similares, 

como ocorrido na pesquisa conduzida por Cardol et al. (1999), tendo sido constada razoável 

validade convergente (SIBLEY et al., 2006).  

 Ao conduzir a avaliação psicométrica dos resultados do IPA para a Itália, Franchignoni 

et al. (2007) constataram validade de construto convergente aceitável do IPA junto a 

indivíduos com doença de Parkinson por meio da correlação entre o mesmo e o Parkinson’s 

Disease Questionnaire (PDQ-39), cujo foco é a averiguação da qualidade de vida relacionada 

à saúde.  

 A fim de averiguar a validade de construto da versão para Portugal (PEDRO; PAIS-

RIBEIRO, 2008), os pesquisadores compararam as dimensões do IPA com as dimensões 

físicas e sociais de outros instrumentos que mensuravam construtos similares ou construtos 

diferentes.  

 

6.3.3.4. Análise Fatorial Confirmatória 
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6.3.3.4.1 IPA com 4 domínios 

 

 Considerando o número reduzido de participantes (n = 85) no caso da VA com 5 

domínios a AFC foi realizada apenas para a VA com 4 domínios (n = 198). A condução da 

AFC da versão do IPA para a Finlândia foi similar, isto é, analisou-se a estrutura fatorial 

apenas da versão com 4 domínios uma vez que o domínio ‘Trabalho e educação’ também 

mostrou um número reduzido de respostas (KARHULA et al., 2017). Nesse estudo o método 

de estimação dos parâmetros foi o de máxima verossimilhança e o método de rotação de eixos 

não foi informado. Já para a versão em inglês foi testada a estrutura com 5 domínios (SIBLEY 

et al., 2006), não tendo sido informado o método de estimação dos parâmetros, ao passo que 

método de rotação de eixos foi o Varimax. 

 Os demais estudos que apresentaram a validação do IPA não apresentam AFC 

(FALLAHPOUR et al., 2011; FRANCHIGNONI et al, 2007; GHAZIANI; KROGH; LUND, 

2013; KERSTEN et al., 2007; LUND et al, 2007; PEDRO; PAIS-RIBEIRO, 2008; POULIN; 

DESROSIERS, 2010; SUTTIWONG et al, 2013). 

 Em relação aos resultados da AFC, visto ter sido utilizado o método de estimação de 

mínimos quadrados não ponderados para serem investigadas as relações entre as estruturas de 

valores da VA, não foi possível serem obtidas as medidas de ajustamento absoluto RMSEA e 

CFI, as quais não são calculadas tal método.  

 Os resultados da AFC para esse estudo e respectivos valores de referência estão 

apresentados na Tabela 25. 

 

Tabela 25 – Medidas de ajustamento absoluto e incrementais de ajuste obtidas segundo a 

AFC da VA com 4 domínios (n = 198) e respectivos valores de referência. Ribeirão Preto, SP, 

Brasil, 2019 

 χ2/gl* SRMR† GFI‡ AGFI§ PGFI|| NFI¶ 

Valores obtidos nesse estudo 1,82 0,071 0,987 0,984 0,824 0,985 

Valores de referência  2,0  0,10  0,85  0,80 ˃ 0,50 ≥ 0,95 

*Qui quadrado por graus de liberdade; †Standardized Root Mean Square Residual; 
‡Goodness-of-fit index; §Adjusted for Degrees of Freedom; ||Parsimony Goodness 

of Fit Index; ¶Normed Fit Index 

 

 Karluha et al. (2017) apresentaram os seguintes valores de ajustamento absolutos  e 

incrementais: χ2/gl = 2,93; CFI = 0,80 (valores de referência ≥ 0,95); TLI = 0,79 (valores de 

referência ≥ 0,95); RMSEA = 0,10 (valor de referência ≤ 0,06) e SRMR = 0,08 (valor de 



 106 

referência ≤ 0,08) para o modelo inicialmente baseado na estrutura proposta por Sibley et al. 

(2006). Os autores propuseram modificações no modelo inicial e apresentaram ao final um 

novo modelo adaptado para a Finlândia, que não foi considerado no trabalho em questão. 

 Sibley et al. (2006) também apresentaram os seguintes valores de ajustamento 

absolutos e incrementais (NFI = 0,98 (valores de referência  ≥ 0,95); CFI = 0,99 (valores de 

referência  ≥ 0,95); RMSEA = 0,10 (valor de referência  ≤ 0,06) e SRMR = 0,08 (valor de 

referência  ≤ 0,08). 

 Neste trabalho não foram apresentados os valores para RMSEA, CFI e TLI 

considerando-se tais medidas não não disponíveis a partir do método de estimação de 

mínimos quadrados não ponderados utilizados. 

 O Diagrama de Caminhos obtido segundo AFC da VA com 4 domínios obtido neste 

trabalho está apresentado na Figura 6. 
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Figura 6 – Diagrama de caminhos. Análise Fatorial Confirmatória, VA com 4 domínios (n = 

198). Ribeirão Preto, São Paulo 2019 
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 Por meio dos resultados obtidos pela AFC é possível constatar que a VA do IPA com 

4 domínios, composta de 26 itens, manteve a estrutura fatorial daquela original em inglês 

(SIBLEY et al., 2006), sendo, portanto, válida para o Brasil com indivíduos com lesão 

medular. 
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7. Limitações 
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 Devido aos acrescidos valores do Coeficiente Alfa de Cronbach à exclusão dos itens 4a 

(domínio ‘Função familiar’) e 6f (domínio ‘Vida social e relacionamento’) houve 

comprometimento da fidedignidade da VA em tais domínios. Sugere-se condução estudos 

futuros para verificar o entendimento e a pertinência de tais itens no contexto de indivíduos 

brasileiros com LM.  
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8. Conclusões 
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 As propriedades psicométricas das versões adaptadas do IPA para o Brasil, com 4 e 5 

domínios apresentadas neste trabalho indicam sua validade e fidedignidade. Além disso, os 

resultados da AFC mostraram que a estrutura latente com 4 domínios foi mantida na cultura 

brasileira, após sua adaptação o que resultou na versão, ora denominada, IPA-Br4. 

 Em relação à fidedignidade dos domínios “Função Familiar” e “Vida Social e 

Relacionamentos” constatou-se maiores valores do Coeficiente Alfa de Cronbach à exclusão 

dos itens 4a e 6f, respectivamente, nas VA com 4 e 5 domínios. Sugere-se que estudos 

posteriores sejam conduzidos a fim de se verificar o entendimento e a pertinência de tais itens 

no contexto de indivíduos brasileiros com LM. 

 Ressalta-se que a coleta dos dados realizada online possibilitou a heterogeneidade da 

amostra da pesquisa de campo deste estudo, que abarcou indivíduos com LM que se 

enquadraram nos critérios propostos em todo o território brasileiro. 

 Os resultados das análises psicométricas de fidedignidade e validade de construto 

convergente e divergente apontam na direção de que a estrutura fatorial para os construtos 

“participação e autonomia” com 5 domínios, doravante denominada IPA-Br5, deverá também 

ser confirmada e, igualmente à IPA-Br4, poderá ser utilizada no Brasil em estudos clínicos e de 

intervenção, dentre outros. 
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APÊNDICE A 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

PARA COMITÊ DE ESPECIALISTAS 

 

PESQUISADORA RESPONSÁVEL: Valéria Sousa de Andrade, terapeuta ocupacional, 

Doutoranda em Ciências pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto – USP.   

Gostaria de convidá-lo (a) a participar da pesquisa de doutorado intitulada “Adaptação 

transcultural e validação do instrumento Impact on Participation and Autonomy para indivíduos 

com lesão medular no Brasil”, cujos objetivos são traduzir o instrumento para o idioma 

português falado no Brasil, adaptá-lo e validá-lo para este país.  

O Impact on Participation and Autonomy identifica as desvantagens percebidas pelo 

indivíduo na mobilidade, na autonomia, no autocuidado, no lazer, na função familiar e nas 

relações sociais.   

A participação se dará por meio de uma reunião com a pesquisadora responsável, sua 

orientadora e outros especialistas na área, que será realizada presencialmente ou via SKYPE, 

na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. O tempo necessário 

para sua participação no estudo será em torno de 03 (três) horas. A data da reunião será 

agendada previamente com a concordância de todos os participantes.  

Caso aceite participar, será disponibilizado ao (à) senhor (a) uma cópia do instrumento 

contendo as 04 (quatro) versões (a versão original em inglês, duas versões traduzidas para o 

português falado no Brasil e a versão em Português Consenso 1 das traduções para o português) 

dez dias antes da data da reunião.  

No dia da reunião, proceder-se-á a leitura de cada item da Versão em Português 

Consenso 1, após o que todos os membros deste comitê de juízes discutirão as equivalências 

semântica, idiomática, cultural e conceitual entre a mesma e a versão original em inglês e as 

duas versões traduzidas para o português.  

A equivalência entre estas versões vai ocorrer quando se obtiver a concordância ou 

consenso de no mínimo 80% em cada item. A reunião será gravada, visando assegurar ideal 

versão final do instrumento. Todo esse processo tem o intuito de originar a Versão em 

Português Consenso 2 que será utilizada no estudo.  

Após o (a) senhor (a) ser esclarecido (a) sobre as informações descritas neste 

documento, solicito, por favor, que, caso aceite participar deste estudo, assine-o. Esse 

documento possui duas vias com duas páginas cada, sendo que a primeira página deverá ser 

rubricada pelo (a) senhor (a) e pelo pesquisador e a segunda página deverá constar a sua 

assinatura e da pesquisadora responsável. Uma dessas vias é do (a) senhor (a) e a outra via é da 

pesquisadora responsável.  

A sua participação no estudo é voluntária e não implicará em gastos financeiros ou 

qualquer tipo de remuneração para o (a) senhor (a).   

Como benefício, acreditamos que os resultados desta pesquisa contribuirão para que os 

profissionais de saúde disponham do instrumento a ser validado nesta pesquisa o qual poderá 

auxiliá-los na abordagem de indivíduos com lesão da medula espinhal.  

Os riscos esperados por sua participação no estudo são mínimos e podem estar 

relacionados à possibilidade do (a) senhor (a) se sentir desconfortável no caso de desconhecer 

algum tópico de validação do instrumento que lhe foi confiado como perito no assunto. Para 

evitar tais riscos, asseguraremos a garantia de que o (a) senhor (a) terá total liberdade para 

aceitar ou não participar desta pesquisa e de deixar de participar a qualquer momento sem 

justificativas, retirando seu consentimento a qualquer momento, sem receber quaisquer 

prejuízos.  



 128 

Os resultados deste estudo serão utilizados para fins científicos e serão divulgados em 

eventos, revistas científicas e outros meios de comunicação. Em nenhum momento da pesquisa 

o (a) senhor (a) será identificado (a), mesmo no momento da divulgação dos resultados, pois os 

dados serão apresentados em conjunto.  

Se o (a) senhor (a) se sentir prejudicado (a) em qualquer momento da pesquisa, poderá 

buscar indenização de acordo com as leis vigentes no Brasil.  

Essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa que tem a finalidade de 

proteger eticamente o participante, visto ser esta uma orientação da Comissão Nacional de Ética 

em Pesquisa.  

Em caso de dúvidas, em qualquer fase do estudo, o (a) senhor (a) poderá entrar em 

contato com a pesquisadora responsável, Valéria Sousa de Andrade, por meio do endereço Rua 

Paraíba 1191, Apt. 403 Bloco B, CEP 38050-430 – Uberaba/MG, telefone (34) 99127-1741, e-

mail valeria-to@hotmail.com, ou ainda com a Profa. Dra. Claudia Benedita dos Santos 

(orientadora) por meio do telefone (16) 3315-0599 e/ou do e-mail cbsantos@eerp.usp.br.  

Caso queira esclarecer quaisquer dúvidas sobre os aspectos éticos desta pesquisa, o (a) 

senhor (a) pode entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto pelo telefone (16) 3315-9197, dias úteis, das 10 às 12 e das 14 

às 16 horas, ou pelo e-mail cep@eerp.usp.br.   

  

  

Ribeirão Preto, ____/____/____  

  

  

Nome do participante  

  

  

  

Assinatura  

  

  

  

Valéria Sousa de Andrade  

Pesquisadora responsável Doutoranda 

em Enfermagem Fundamental (EERP-USP)  

 

mailto:valeria-to@hotmail.com
mailto:cbsantos@eerp.usp.br
mailto:cep@eerp.usp.br
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APÊNDICE B 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) PARA OS 

PARTICIPANTES 

 

FASE: VALIDAÇÃO SEMÂNTICA DA TERCEIRA VERSÃO CONSENSUAL (VC3) 

 

 

PESQUISADORA RESPONSÁVEL: Valéria Sousa de Andrade, terapeuta ocupacional, 

Doutoranda em Ciências pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto – USP. 

 

Gostaria de convidá-lo (a) a participar da pesquisa de doutorado intitulada “Adaptação 

transcultural e validação do instrumento Impact on Participation and Autonomy para 

indivíduos com lesão medular no Brasil”, cujos objetivos são traduzir o instrumento para o 

idioma português falado no Brasil, adaptá-lo e validá-lo para este país. 

O Impact on Participation and Autonomy identifica as desvantagens percebidas pelo 

indivíduo na mobilidade, na autonomia, no autocuidado, no lazer, na função familiar e nas 

relações sociais. 

A participação se dará no Centro de Reabilitação do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto-USP com a presença da pesquisadora responsável, 

sendo que o(a) senhor(a) deverá responder a esses instrumentos que estão sendo apresentados 

ao (à) senhor(a) agora, com os  nomes: Impact on Participation and Autonomy, Folha de 

Validação Geral e Folha de Validação Específica. As suas respostas às duas últimas perguntas 

da Folha de Validação Específica, deverão ser gravadas. O tempo necessário para sua 

participação no estudo será em torno de 90 (noventa) minutos. Sua participação poderá ser 

agora, neste ambulatório, ou em qualquer outro local, dia ou horário que o (a) senhor (a) 

desejar. 

Após o (a) senhor (a) ser esclarecido (a) sobre as informações descritas neste 

documento, solicito, por favor, que, caso aceite participar deste estudo, assine-o. Esse 

documento possui duas vias com duas páginas cada, sendo que a primeira página deverá ser 

rubricada pelo (a) senhor (a) e pelo pesquisador e a segunda página deverá constar a sua 

assinatura e da pesquisadora responsável. Uma dessas vias é do (a) senhor (a) e a outra via é 

da pesquisadora responsável. 

A sua participação no estudo é voluntária e não implicará em gastos financeiros ou 

qualquer tipo de remuneração para o (a) senhor (a). 

Sua participação nesta pesquisa pode não trazer benefícios diretos a você, mas 

auxiliará indiretamente outros indivíduos com lesão medular, já que permitirá que sejam 

avaliadas a autonomia e a participação daqueles que tenham dificuldade e que sejam total ou 

parcialmente dependentes. 

Esta pesquisa poderá lhe trazer riscos mínimos uma vez que você poderá passar por 

algum desconforto ou constrangimento de qualquer natureza ao responder a algumas questões do 

instrumento. Caso isso ocorra, você poderá informar o entrevistador e ele irá lhe ajudar, 

conversando e esclarecendo melhor suas dúvidas ou dificuldades. 

Os resultados deste estudo serão utilizados para fins científicos e serão divulgados em 

eventos, revistas científicas e outros meios de comunicação. Em nenhum momento da 

pesquisa o (a) senhor (a) será identificado (a), mesmo no momento da divulgação dos 

resultados, pois os dados serão apresentados em conjunto. 

Se o (a) senhor (a) se sentir prejudicado (a) em qualquer momento da pesquisa, poderá 

buscar indenização de acordo com as leis vigentes no Brasil. 

Essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa que tem a finalidade de 
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proteger eticamente o participante, visto ser esta uma orientação da Comissão Nacional de 

Ética em Pesquisa. 

Em caso de dúvidas, em qualquer fase do estudo, o (a) senhor (a) poderá entrar em 

contato com a pesquisadora responsável, Valéria Sousa de Andrade, por meio do endereço 

Avenida dos Bandeirantes, 3900 - Ribeirão Preto, SP - CEP: 14040-902 ou do e-mail valeria-

to@hotmail.com, ou ainda com a Profa. Dra. Claudia Benedita dos Santos (orientadora) por 

meio do telefone (16) 3315-0599 e/ou do e- mail cbsantos@eerp.usp.br. 

Caso queira esclarecer quaisquer dúvidas sobre os aspectos éticos desta pesquisa, o (a) 

senhor (a)  pode entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto pelo telefone (16) 3315-9197, dias úteis, das 10 às 12 e das 14 

às 16 horas, ou pelo e-mail cep@eerp.usp.br. 

 

 

Ribeirão Preto,  /  /   

 

 

 

Nome do participante 

 

 

 

Assinatura 

 

 

 

Valéria Sousa de Andrade 

Pesquisadora responsável Fundamental (EERP-USP) 

Doutoranda em Enfermagem  

mailto:valeria-to@hotmail.com,
mailto:valeria-to@hotmail.com,
mailto:cbsantos@eerp.usp.br
mailto:cep@eerp.usp.br


 131 

APÊNDICE C 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

PARA OS PARTICIPANTES 

 

FASE: ESTUDO DE CAMPO DA VERSÃO ADAPTADA (VA) 

 

Gostaria de convidá-lo para participar da pesquisa de doutorado intitulada “Tradução e 

adaptação cultural do instrumento Impact on Participation and Autonomy e validação da versão 

adaptada para indivíduos com lesão medular no Brasil”, cujos objetivos são traduzir esse 

instrumento para o idioma português falado no Brasil, adaptá-lo e validá-lo para ser usado neste 

país em indivíduos com lesão da medula espinhal.  

O instrumento Impact on Participation and Autonomy identifica as desvantagens 

percebidas pelo indivíduo na mobilidade, na autonomia, no autocuidado, no lazer, na função 

familiar e nas relações sociais. 

Para participar desta pesquisa você deverá responder a um instrumento virtual na 

plataforma Survey Monkey® que poderá demorar em torno de 20 (vinte) minutos 

A sua participação na pesquisa é voluntária e não implicará em gastos financeiros ou 

qualquer tipo de remuneração para você. Caso queira desistir, poderá fazê-lo a qualquer 

momento, sem prejuízos, ficando garantida a sua liberdade de retirada deste consentimento. 

Você não será diretamente beneficiado, mas poderá auxiliar indiretamente outros 

indivíduos com lesão da medula espinhal, já que permitirá que sejam avaliadas a autonomia e 

a participação daqueles que tenham dificuldade e que sejam total ou parcialmente dependentes. 

Esta pesquisa poderá lhe trazer riscos mínimos uma vez que você poderá passar por 

algum desconforto ou constrangimento de qualquer natureza ao responder o instrumento. Se 

em algum momento, você apresentar algum tipo desconforto, de qualquer natureza, decorrente 

da participação nesta pesquisa ou do manuseio da ferramenta eletrônica, nos colocamos à 

disposição para esclarecer dúvidas e minimizar quaisquer dificuldades que possam ocorrer. 

Os resultados deste estudo serão utilizados para fins científicos e serão divulgados em 

eventos, revistas científicas e outros meios de comunicação. Em nenhum momento da pesquisa 

você será identificado, mesmo no momento da divulgação dos resultados, pois os dados serão 

apresentados em conjunto. 

Se você se sentir prejudicado em qualquer momento da pesquisa, você poderá buscar 

indenização de acordo com as leis vigentes no Brasil. Você poderá tirar suas dúvidas sobre o 

projeto e sua participação, via e-mail ou telefone, que estão no final deste documento. 

Essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem 

da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto, o qual tem a finalidade de proteger eticamente 

o participante, visto ser esta uma orientação da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. 

Assim, se for necessário, entre em contato com este CEP pelo telefone (16) 3315-9197 (dias 

úteis das 10 às 12 e das 14 às 16 horas). 

 

Pesquisadora responsável: Valéria Sousa de Andrade 

E-mail: valeria-to@usp.br – Telefone: (16)3315-9197 

Orientadora: Profa. Dra. Claudia Benedita dos Santos 

E-mail: cbsantos@eerp.usp.br – Telefone: (16)3315-0599 
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APÊNDICE D 

 

CARTA CONVITE PARA OS TRADUTORES 1 e 2 

 

 

Prezado(a) Sr(a), 

 

Sou aluna de doutorado em Ciências pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto 

da Universidade de São Paulo (USP). Estou desenvolvendo uma pesquisa intitulada 

Tradução e validação do instrumento “Impact on Participation and Autonomy” para 

indivíduos com lesão medular no Brasil para obtenção do título de doutor em Ciências, 

sob orientação da Profa. Dra. Fabiana Faleiros Santana Castro. O objetivo da pesquisa se 

resume adaptar e validar tal instrumento para ser utilizado no Brasil com indivíduos com 

lesão da medula espinhal. 

O instrumento “Impact on Participation and Autonomy” (IPA) foi desenvolvido na 

Holanda pela terapeuta ocupacional Mieke Cardol e tem por objetivo medir as limitações na 

participação e na autonomia do indivíduo e verificar sua perspectiva com respeito à sua 

autonomia em oposição à dependência. 

A pesquisa será realizada com indivíduos que tiveram lesão da medula espinhal (LM) 

que acomete em predominância aquelas do sexo masculino com aproximadamente 35 anos de 

idade. A LM acarreta complicações diversas, como disfunções urinária e intestinal, lesões na 

pele, dificuldade na locomoção e execução das atividades de vida diária – como vestir, banhar, 

dirigir, fazer compras 

–, além de comprometer a autonomia e participação social das pessoas acometidas por ela. 

Solicito sua colaboração para que tal pesquisa se concretize e que seja possível avançar 

nesse processo de tradução e utilização do IPA no Brasil. Pela sua participação você não 

receberá algum valor em dinheiro, mas deverá receber uma declaração de tradutor emitido 

pela Universidade de São Paulo. Salienta-se que você estará cooperando para apoio do 

trabalho da equipe de profissionais de reabilitação e também para o desenvolvimento de 

políticas públicas de inclusão das pessoas com deficiência. 

Envio-lhe o instrumento IPA, no formato “.pdf”, anexo à mensagem, para que você 

possa ter uma visão geral do desenho do mesmo. Similarmente, encontra-se anexo um 

documento no formato “.doc” no qual você deverá realizar as traduções. 

No caso de dúvidas colocamo-nos à disposição para esclarecê-las.  

 

Atenciosamente, 

Pesquisadora responsável: Valéria Sousa de Andrade  

E-mail: valeria-to@hotmail.com - EERP-USP - Av. Bandeirantes, 3900, - CEP: 

14040-902 - Ribeirão Preto. Telefone: (34) 9912-7174 

 

Orientadora: Profa. Dra. Fabiana Faleiros Santana Castro  

E-mail: fabifaleiros@eerp.usp.br - EERP-USP - Av. Bandeirantes, 3900, - CEP: 14040-

902 - Ribeirão Preto. Telefone: (16)3315-0183. 

mailto:valeria-to@hotmail.com
mailto:fabifaleiros@eerp.usp.br
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APÊNDICE E 

 

PRIMEIRA VERSÃO CONSENSUAL EM PORTUGUÊS (BRASIL) DO IPA (VC1) 

 

IPA –Impacto na participação e autonomia 

Um questionário sobre escolha e participação na vida diária 

 

Introdução: Este questionário contém questões sobre suas atividades diárias. Nós estamos 

tentando obter a sua opinião sobre como sua lesão medular afeta sua habilidade de viver a vida 

do jeito que você quer - a ideia de "autonomia”. Nós gostaríamos de saber quantas escolhas 

você tem em relação à forma como você participa das atividades que são importantes para você 

– a ideia de “participação”. 

 

Ao responder as questões, pense em suas próprias opiniões e percepções. Não há respostas 

certas ou erradas. É importante que você dê a resposta que melhor se encaixa à sua situação. 

 

Por favor leia a informação e então responda assinalando a sua escolha. Por exemplo, se você 

pode locomover-se em sua casa para onde você escolher ir, você responderia a primeira questão 

dessa forma: 

 

Minhas chances de me locomover na minha casa para onde eu 

quero ir são: 

  

(X) Muito boas 

(   ) Boas 

(   ) Moderadas 

(   ) Poucas 

(   ) Muito poucas 

 

Será de grande ajuda se você tentar responder a todas questões. Mesmo quando uma questão 

parecer ser difícil de ser respondida, irrelevante ou sem importância, por favor assinale a 

resposta que melhor aplicar a você. 

 

No final de cada seção você pode adicionar comentários extras. 

 

Todas as suas respostas serão mantidas serão mantidas e absoluto sigilo. 

 

O questionário leva mais ou menos 20 minutos para ser respondido. 

 

Nós agradecemos pelo seu tempo e sua ajuda. 
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Impacto na Participação e Autonomia (IPA)  

 

Mobilidade: se movimentar para onde e quando quiser (com ou sem ajuda 

de equipamentos ou de pessoas). 

 

Primeiro gostaríamos de perguntar algumas questões sobre sua 

mobilidade: suas chances de se locomover para onde e quando você 

quiser. Nós estamos interessados em saber se você pode decidir por si 

próprio para onde e quando você quer ir. 

 

Pontuação: apenas                       

para uso dos                    

profissionais  

responsáveis                                

pela aplicação do                    

questionário 

1a. Minhas chances de me locomover em minha casa para onde eu quero 

ir são: 

 

 

(   ) Muito boas 

(   ) Boas 

(   ) Moderadas 

(   ) Poucas 

(   ) Muito poucas 

0 

1 

2 

3 

4 

  

1b. Minha chances de me locomover em minha casa quando eu quero são:  

(   ) Muito boas 

(   ) Boas 

(   ) Moderadas 

(   ) Poucas 

(   ) Muito poucas 

0 

1 

2 

3 

4 

  

1c. Minhas chances de visitar parentes e amigos quando eu quero são:  

(   ) Muito boas 

(   ) Boas 

(   ) Moderadas 

(   ) Poucas 

(   ) Muito poucas 

0 

1 

2 

3 

4 

  

1d. Minhas chances de viajar e participar de atividades festivas que eu 

quero são: 

 

(   ) Muito boas 

(   ) Boas 

(   ) Moderadas 

(   ) Poucas 

(   ) Muito poucas 

0 

1 

2 

3 

4 

  

1e. Se sua lesão medular afeta suas chances de se locomover para onde e 

quando você quer, o quanto isto causa problemas para você? 

 

 

(  ) Nenhum problema 

(  ) Poucos problemas 

(  ) Muitos problemas 

0 

1 

2 
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Espaço para comentários extras sobre sua mobilidade (Opcional): Pontuação: apenas                       

para uso dos                    

profissionais  

responsáveis                                

pela aplicação do                    

questionário 

  

  

  

Autocuidado (com ou sem ajuda de equipamentos ou de pessoas) 

 

As próximas questões estão relacionadas ao seu cuidado pessoal. Ao 

responder essas questões, pense se você pode decidir por si próprio, 

quando e como você quer que as coisas sejam feitas, mesmo quando você 

for ajudado por alguém. 

 

  

2a. Minhas chances de tomar banho e ser vestido da forma que eu desejo 

são: 

 

(   ) Muito boas 

(   ) Boas 

(   ) Moderadas 

(   ) Poucas 

(   ) Muito poucas 

0 

1 

2 

3 

4 

  

2b. Minhas chances de tomar banho e ser vestido quando eu quero são:  

(   ) Muito boas 

(   ) Boas 

(   ) Moderadas 

(   ) Poucas 

(   ) Muito poucas 

0 

1 

2 

3 

4 

  

2c. Minhas chances de levantar e ir para a cama quando eu quero são:  

(   ) Muito boas 

(   ) Boas 

(   ) Moderadas 

(   ) Poucas 

(   ) Muito poucas 

0 

1 

2 

3 

4 

  

2d. Minhas chances de ir ao banheiro quando eu quero e preciso são:  

  

(   ) Muito boas 

(   ) Boas 

(   ) Moderadas 

(   ) Poucas 

(   ) Muito poucas 

0 

1 

2 

3 

4 
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2e. Minhas chances de comer e beber quando eu quero são: Pontuação: apenas                       

para uso dos                    

profissionais  

responsáveis                                

pela aplicação do                    

questionário 

(   ) Muito boas 

(   ) Boas 

(   ) Moderadas 

(   ) Poucas 

(   ) Muito poucas 

0 

1 

2 

3 

4 

 

2f. Se sua lesão medular afeta seu autocuidado, o quanto isto causa 

problemas para você? 

 

  

(  ) Nenhum problema 

(  ) Poucos problemas 

(  ) Muitos problemas 

0 

1 

2 

  

Espaço para comentários extras sobre seu autocuidado (Opcional):  

  

  

  

  

Atividades na casa (com ou sem ajuda de equipamentos ou de pessoas) 

 

As próximas questões estão relacionadas às tarefas e responsabilidades 

que você tem em casa e de que forma sua lesão medular as influencia. 

Nós gostaríamos de saber se você pode decidir quando e como alguma 

coisa é feita, mesmo se você não as realiza por si próprio. 

 

 

  

3a. Minhas chances de contribuir para cuidar da minha casa da forma 

como eu quero são: 

 

(   ) Muito boas 

(   ) Boas 

(   ) Moderadas 

(   ) Poucas 

(   ) Muito poucas 

0 

1 

2 

3 

4 

  

3b. Minhas chances de fazer tarefas simples na casa (exemplo, fazer chá 

ou café), tanto por mim quanto pelos outros, da forma que eu quero que 

elas sejam feitas são: 

 

  

(   ) Muito boas 

(   ) Boas 

(   ) Moderadas 

(   ) Poucas 

(   ) Muito poucas 

0 

1 

2 

3 

4 
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3c. Minhas chances de fazer tarefas pesadas na casa (exemplo, limpeza), 

se feitas por mim ou por outra pessoa, da forma que eu quero que elas 

sejam feitas são: 

Pontuação: apenas                       

para uso dos                    

profissionais  

responsáveis                                

pela aplicação do                    

questionário 
  

(   ) Muito boas 

(   ) Boas 

(   ) Moderadas 

(   ) Poucas 

(   ) Muito poucas 

0 

1 

2 

3 

4 

 

3d. Minhas chances de ter o serviço de casa feito, tanto por mim quanto 

por outas pessoas, quando eu quero que elas sejam feitas são: 

 

(   ) Muito boas 

(   ) Boas 

(   ) Moderadas 

(   ) Poucas 

(   ) Muito poucas 

0 

1 

2 

3 

4 

  

3e. Minhas chances de ter pequenos reparos feitos e trabalhos de 

manutenção da casa e jardim, tanto por mim quanto por outras pessoas, 

quando eu quero que eles sejam feitos são: 

 

(   ) Muito boas 

(   ) Boas 

(   ) Moderadas 

(   ) Poucas 

(   ) Muito poucas 

0 

1 

2 

3 

4 

3f. Minhas chances de fazer minhas tarefas em casa da forma como eu 

gostaria são: 

 

(   ) Muito boas 

(   ) Boas 

(   ) Moderadas 

(   ) Poucas 

(   ) Muito poucas 

0 

1 

2 

3 

4 

  

3g. Se sua lesão medular afeta suas atividades em casa o quanto isto causa 

problemas para você? 

 

(  ) Nenhum problema 

(  ) Poucos problemas 

(  ) Muitos problemas 

0 

1 

2 

  

Espaço para comentários extras sobre atividades na casa (Opcional):  
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Cuidando do seu dinheiro (com ou sem ajuda de equipamentos ou de 

pessoas) 

 

As próximas questões estão relacionadas ao efeito de sua lesão medular 

sobre o controle que você tem sobre o gasto de seu dinheiro. 

Pontuação: apenas                       

para uso dos                    

profissionais  

responsáveis                                

pela aplicação do                    

questionário 

  

4a. Minhas chances de escolher como eu gasto meu próprio dinheiro 

são: 

 

  

(   ) Muito boas 

(   ) Boas 

(   ) Moderadas 

(   ) Poucas 

(   ) Muito poucas 

0 

1 

2 

3 

4 

 

4b. Se sua lesão medular afeta suas oportunidades de gastar seu próprio 

dinheiro, o quanto isto causa problemas para você? 

 

(  ) Nenhum problema 

(  ) Poucos problemas 

(  ) Muitos problemas 

0 

1 

2 

  

Espaço para comentários extras sobre seu controle da situação financeira 

(Opcional): 

 

  

  

  

  

Lazer (com ou sem ajuda de equipamentos ou de pessoas) 

 

As próximas questões estão relacionadas a se você pode decidir como 

usa seu tempo de lazer. 

 

  

5a. Minhas chances de usar tempo para lazer da forma que eu quero são:  

  

(   ) Muito boas 

(   ) Boas 

(   ) Moderadas 

(   ) Poucas 

(   ) Muito poucas 

0 

1 

2 

3 

4 

  

5b. Se sua lesão medular afeta como você usa seu tempo de lazer, o 

quanto isto causa problemas para você? 

 

  

(  ) Nenhum problema 

(  ) Poucos problemas 

(  ) Muitos problemas 

0 

1 

2 
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Espaço para comentários extras sobre o seu tempo de lazer (Opcional): Pontuação: apenas                       

para uso dos                    

profissionais  

responsáveis                                

pela aplicação do                    

questionário 
  

  

  

  

  

Vida social e relacionamentos  

 

As próximas questões estão relacionadas à qualidade e frequência de seus 

relacionamentos sociais. Nós gostaríamos de saber se sua lesão medular 

afeta seus relacionamentos. 

 

 

6a. Minhas chances de conversar com pessoas próximas a mim de igual 

para igual são: 

 

 

(   ) Muito boas 

(   ) Boas 

(   ) Moderadas 

(   ) Poucas 

(   ) Muito poucas 

0 

1 

2 

3 

4 

  

6b. A qualidade de minhas relações com pessoas próximas a mim é:  

  

(   ) Muito boa 

(   ) Boa 

(   ) Moderada 

(   ) Pouca 

(   ) Muito pouca 

0 

1 

2 

3 

4 

  

6c. O respeito que eu recebo das pessoas próximas a mim é:  

  

(   ) Muito bom 

(   ) Bom 

(   ) Moderado 

(   ) Pouco 

(   ) Muito pouco 

0 

1 

2 

3 

4 

  

6d. Meus relacionamentos com pessoas conhecidas são:  
  

(   ) Muito boas 

(   ) Boas 

(   ) Moderadas 

(   ) Poucas 

(   ) Muito poucas 

0 

1 

2 

3 

4 

    



 140 

6e. O respeito que eu recebo das pessoas conhecidas é: Pontuação: apenas                       

para uso dos                    

profissionais  

responsáveis                                

pela aplicação do                    

questionário 
  

(   ) Muito bom 

(   ) Bom 

(   ) Moderado 

(   ) Pouco 

(   ) Muito pouco 

0 

1 

2 

3 

4 

  

6f. Minhas chances de ter relacionamento íntimo são:  

  

(   ) Muito boas 

(   ) Boas 

(   ) Moderadas 

(   ) Poucas 

(   ) Muito poucas 

0 

1 

2 

3 

4 

 

6g. Minhas chances de ver pessoas tão frequentemente como eu quero 

são: 

 

(   ) Muito boas 

(   ) Boas 

(   ) Moderadas 

(   ) Poucas 

(   ) Muito poucas 

0 

1 

2 

3 

4 

  

6h. Se sua lesão medular afeta sua vida social e relacionamentos, o quanto 

isto causa problemas para você? 

 

  

(  ) Nenhum problema 

(  ) Poucos problemas 

(  ) Muitos problemas 

0 

1 

2 

  

Espaço para comentários extras sobre sua vida social e relacionamentos 

(Opcional): 

 

  

  

  

  

Ajudando e apoiar outras pessoas (com ou sem ajuda de equipamentos ou 

de pessoas) 

 

As próximas questões estão relacionadas às suas oportunidades de ajudar 

e apoiar outras pessoas como as pessoas da família, vizinhos, amigos ou 

membros de um clube. 
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7a. Minhas chances de ajudar ou apoiar pessoas da forma que quero são: Pontuação: apenas                       

para uso dos                    

profissionais  

responsáveis                                

pela aplicação do                    

questionário 
  

(   ) Muito boas 

(   ) Boas 

(   ) Moderadas 

(   ) Poucas 

(   ) Muito poucas 

0 

1 

2 

3 

4 

  

7b. Se sua lesão medular afeta suas oportunidades de ajudar outras 

pessoas, o quanto isso causa problemas para você? 

 

  

(  ) Nenhum problema 

(  ) Poucos problemas 

(  ) Muitos problemas 

0 

1 

2 

  

Espaço para comentários extras sobre ajudar e apoiar outras pessoas 

(Opcional): 

 

  

  

  

  

Trabalho pago ou voluntário (com ou sem ajuda de equipamentos ou de 

pessoas) 

 

As próximas questões estão relacionadas ao trabalho pago ou voluntário. 

Nós gostaríamos de saber quais são as suas chances de encontrar ou 

manter um emprego pago ou voluntário, mesmo se isso não seja 

importante para você agora. 

 

  

8a. Minhas chances de conseguir ou manter um trabalho pago ou 

voluntário que eu gostaria são: 

 

(   ) Muito boas 

(   ) Boas 

(   ) Moderadas 

(   ) Poucas 

(   ) Muito poucas 

0 

1 

2 

3 

4 

  

Por favor somente responda as questões 8b a 8f se você tem alguma forma 

de trabalho pago ou voluntário, mesmo se você não estiver trabalhando 

no momento devido à sua lesão medular. Caso contrário por favor vá para 

a questão 9. 
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8b. Minhas chances de fazer um trabalho pago ou voluntário da forma 

que eu quero são: 

Pontuação: apenas                       

para uso dos                    

profissionais  

responsáveis                                

pela aplicação do                    

questionário 

(   ) Muito boas 

(   ) Boas 

(   ) Moderadas 

(   ) Poucas 

(   ) Muito poucas 

0 

1 

2 

3 

4 

  

8c. Meu contatos com outras pessoas no meu trabalho pago ou voluntário 

são: 

 

(   ) Muito bons 

(   ) Bons 

(   ) Moderados 

(   ) Poucos 

(   ) Muito poucos 

0 

1 

2 

3 

4 

  

8d. Minhas chances de conseguir ou manter a posição que eu quero em 

meu trabalho pago ou voluntário são: 

 

(   ) Muito boas 

(   ) Boas 

(   ) Moderadas 

(   ) Poucas 

(   ) Muito poucas 

0 

1 

2 

3 

4 

8e. Minhas chances de conseguir diferentes trabalhos pagos ou 

voluntários são: 

 

(   ) Muito boas 

(   ) Boas 

(   ) Moderadas 

(   ) Poucas 

(   ) Muito poucas 

0 

1 

2 

3 

4 

  

8f. Se sua lesão medular afeta seu trabalho pago ou voluntário, o quanto 

isto causa problemas para você? 

 

  

(  ) Nenhum problema 

(  ) Poucos problemas 

(  ) Muitos problemas 

0 

1 

2 

  

Espaço para comentários extras sobre serviço pago ou voluntário 

(Opcional): 
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Educação e fazer um curso (com ou sem ajuda de equipamentos ou de 

pessoas) 

 

As próximas questões estão relacionadas a como sua lesão medular afeta 

suas chances de estudar ou fazer um curso que você quer. Se você não 

deseja estudar ou fazer um curso, você pode assinalar a opção “Não se 

aplica”. 

Pontuação: apenas                       

para uso dos                    

profissionais  

responsáveis                                

pela aplicação do                    

questionário 

  

9a. Minhas chances de estudar ou fazer o curso que eu quero são:  

  

(   ) Muito boas 

(   ) Boas 

(   ) Moderadas 

(   ) Poucas 

(   ) Muito poucas 

(   ) Não se aplica 

0 

1 

2 

3 

4 

  

9b. Se sua lesão medular afeta suas oportunidades de estudar ou fazer um 

curso, o quanto isto causa problemas para você? 

 

  

(  ) Nenhum problema 

(  ) Poucos problemas 

(  ) Muitos problemas 

0 

1 

2 

  

Espaço para comentários extras sobre suas chances de estudar ou fazer 

curso (Opcional): 

 

  

  

  

  

Concluindo as questões do IPA  

  

Neste questionário você respondeu questões sobre o efeito de sua lesão 

medular em sua vida pessoal e social. Considerando isto, você poderia 

dizer, em geral, se você tem controle suficiente sobre sua própria vida? 

 

 

10. Minhas chances de viver a vida da maneira que eu quero são:  

  

(   ) Muito boas 

(   ) Boas 

(   ) Moderadas 

(   ) Poucas 

(   ) Muito poucas 

0 

1 

2 

3 

4 
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Espaço para comentários extras sobre ter controle sobre sua própria vida 

(Opcional): 

Pontuação: apenas                       

para uso dos                    

profissionais  

responsáveis                                

pela aplicação do                    

questionário 
  

  

  

Obrigado pela sua colaboração.  
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APÊNDICE F 

 

CARTA CONVITE PARA O COMITÊ DE ESPECIALISTAS 

 

Prezada Sra., 

 

Eu, Valéria Sousa de Andrade, docente da Universidade Federal do Triângulo 

Mineiro, Departamento de Terapia Ocupacional, atualmente desenvolvo projeto de 

doutorado junto ao programa de pós-graduação em Enfermagem Fundamental da Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo intitulado “Tradução, 

adaptação cultural do instrumento Impact on Participation and Autonomy e validação da 

versão adaptada para indivíduos com lesão medular no Brasil” sob orientação da Profa. Dra. 

Claudia Benedita dos Santos e co-orientação da Profa. Dra. Fabiana Faleiros Castro Santana. 

O projeto deverá possibilitar disponibilizar um instrumento válido e fidedigno para 

quantificar as limitações na participação e na autonomia de indivíduos com lesão da medula 

espinhal bem como averiguar a perspectiva dos mesmos com respeito à sua autonomia em 

oposição à dependência. 

Gostaríamos, assim, de convidá-la, conforme carta em anexo, a fazer parte do Comitê 

de Juízes a fim de avaliar de forma crítica a versão traduzida conciliada do inglês para o 

português do instrumento. 

Ressaltamos a importância de sua colaboração para o êxito do projeto. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Prof. Ms. Valéria Sousa de Andrade 

 

 

 

Profa. Dra. Cláudia Benedita dos Santos 

 

 

 

Profa. Dra. Fabiana Faleiros Castro Santana 
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APÊNDICE G 

 

SEGUNDA VERSÃO CONSENSUAL EM PORTUGUÊS (BRASIL) DO IPA (VC2) 

COMITÊ DE ESPECIALISTAS 

 

IPA –Impacto na participação e autonomia 

Um questionário sobre escolha e participação na vida diária 

 

Introdução: Este questionário contém questões sobre suas atividades do dia-a-dia. Nós 

queremos saber a sua opinião sobre como sua condição de saúde ou deficiência afetam sua 

habilidade de viver a vida do jeito que você quer - a ideia de "autonomia”. Nós queremos saber 

quantas escolhas você tem em relação à forma como você participa das atividades que são 

importantes para você – a ideia de “participação”. 

 

Ao responder as questões, pense em suas próprias opiniões e percepções. Não há respostas 

certas ou erradas. É importante que você dê a resposta que melhor se encaixa à sua situação. 

 

Por favor, leia a informação e marque a sua resposta. Por exemplo, se você pode locomover-se 

em sua casa para onde você escolher ir, você responderia a primeira questão dessa forma: 

 

Minhas chances de me locomover na minha casa para onde eu 

quero ir são: 

  

(X) Muito boas 

(   ) Boas 

(   ) Razoáveis 

(   ) Ruins 

(   ) Muito ruins 

 

Será de grande ajuda se você responder a todas as questões. Mesmo quando uma questão 

parecer difícil de ser respondida, sem importância ou irrelevante, por favor marque a resposta 

que melhor se aplica a você. 

 

No final de cada seção você pode adicionar comentários. 

 

Todas as suas respostas serão mantidas em sigilo absoluto. 

 

Você levará aproximadamente 20 minutos para responder ao questionário. 

Nós agradecemos pelo seu tempo e sua ajuda. 
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Impacto na Participação e Autonomia (IPA)  

 

Mobilidade: se movimentar para onde e quando quiser (com ou sem a 

ajuda de equipamentos ou de pessoas) 

 

Primeiro queremos perguntar algumas questões sobre sua mobilidade: 

suas chances de se locomover para onde e quando você quiser. Nós 

estamos interessados em saber se você pode decidir por si próprio para 

onde e quando você quer ir. 

 

Pontuação: apenas para  

uso dos profissionais 

responsáveis pela          

aplicação do questionário 

1a. Minhas chances de me locomover em minha casa para onde eu quero 

ir são: 

 

(   ) Muito boas 

(   ) Boas 

(   ) Razoáveis 

(   ) Ruins 

(   ) Muito ruins 

0 

1 

2 

3 

4 

  

1b. Minha chances de me locomover em minha casa quando eu quero são:  

(   ) Muito boas 

(   ) Boas 

(   ) Razoáveis 

(   ) Ruins 

(   ) Muito ruins 

0 

1 

2 

3 

4 

  

1c. Minhas chances de visitar parentes e amigos quando eu quero são:  

(   ) Muito boas 

(   ) Boas 

(   ) Razoáveis 

(   ) Ruins 

(   ) Muito ruins 

0 

1 

2 

3 

4 

  

1d. Minhas chances de viajar e sair de férias conforme eu quero são:  

(   ) Muito boas 

(   ) Boas 

(   ) Razoáveis 

(   ) Ruins 

(   ) Muito ruins 

0 

1 

2 

3 

4 

  

1e. Se sua condição de saúde ou deficiência afetam suas chances de se 

locomover para onde e quando você quer, o quanto isto causa problemas 

para você? 

 

 

(  ) Nenhum problema 

(  ) Poucos problemas 

(  ) Muitos problemas 

0 

1 

2 

 

 

Espaço para comentários sobre sua mobilidade (Opcional): Pontuação: apenas para  
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uso dos profissionais 

responsáveis pela          

aplicação do questionário 

  

  

  

  

 

Autocuidado (com ou sem a ajuda de equipamentos ou de pessoas) 

 

As próximas questões são sobre o seu cuidado pessoal. Ao responder 

essas questões, pense se você pode decidir por si próprio, quando e como 

você quer que as coisas sejam feitas, mesmo quando você for ajudado por 

alguém. 

 

  

2a. Minhas chances de tomar banho e vestir do jeito como eu quero são:  

(   ) Muito boas 

(   ) Boas 

(   ) Razoáveis 

(   ) Ruins 

(   ) Muito ruins 

0 

1 

2 

3 

4 

  

2b. Minhas chances de tomar banho e vestir quando eu quero são:  

(   ) Muito boas 

(   ) Boas 

(   ) Razoáveis 

(   ) Ruins 

(   ) Muito ruins 

0 

1 

2 

3 

4 

  

2c. Minhas chances de ir para a cama e sair da cama quando eu quero são:  

(   ) Muito boas 

(   ) Boas 

(   ) Razoáveis 

(   ) Ruins 

(   ) Muito ruins 

0 

1 

2 

3 

4 

  

2d. Minhas chances de ir ao banheiro quando eu quero e preciso são:  

  

(   ) Muito boas 

(   ) Boas 

(   ) Razoáveis 

(   ) Ruins 

(   ) Muito ruins 

0 

1 

2 

3 

4 
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2e. Minhas chances de comer e beber quando eu quero são: Pontuação: apenas para  

uso dos profissionais 

responsáveis pela          

aplicação do questionário 

  

(   ) Muito boas 

(   ) Boas 

(   ) Razoáveis 

(   ) Ruins 

(   ) Muito ruins 

0 

1 

2 

3 

4 

 

2f. Se sua condição de saúde ou deficiência afetam seu autocuidado, o 

quanto isto causa problemas para você? 

 

  

(  ) Nenhum problema 

(  ) Poucos problemas 

(  ) Muitos problemas 

0 

1 

2 

  

Espaço para comentários sobre seu autocuidado (Opcional):  

  

  

  

  

Atividades na casa (com ou sem a ajuda de equipamentos ou de pessoas) 

 

As próximas questões são sobre as tarefas e responsabilidades que você 

tem em casa e de que forma sua condição de saúde ou deficiência as 

influencia. Nós queremos saber se você pode decidir quando e como 

alguma coisa é feita, mesmo se você não as realiza por si próprio. 

 

  

3a. Minhas chances de contribuir para cuidar da minha casa do jeito como 

eu quero são: 

 

(   ) Muito boas 

(   ) Boas 

(   ) Razoáveis 

(   ) Ruins 

(   ) Muito ruins 

0 

1 

2 

3 

4 

    



 150 

3b. Minhas chances de ter tarefas simples na casa (exemplo, fazer chá ou 

café) feitas tanto por mim quanto por outra pessoa, do jeito que eu quero, 

são: 

Pontuação: apenas para  

uso dos profissionais 

responsáveis pela          

aplicação do questionário 

  

(   ) Muito boas 

(   ) Boas 

(   ) Razoáveis 

(   ) Ruins 

(   ) Muito ruins 

0 

1 

2 

3 

4 

  

 

3c. Minhas chances de ter tarefas pesadas na casa (exemplo, limpeza) 

feitas tanto por mim quanto por outra pessoa, do jeito que eu quero, são: 

 

  

(   ) Muito boas 

(   ) Boas 

(   ) Razoáveis 

(   ) Ruins 

(   ) Muito ruins 

0 

1 

2 

3 

4 

 

3d. Minhas chances de ter o serviço de casa feito, tanto por mim quanto 

por outra pessoa, quando eu quero, são: 

 

(   ) Muito boas 

(   ) Boas 

(   ) Razoáveis 

(   ) Ruins 

(   ) Muito ruins 

0 

1 

2 

3 

4 

  

3e. Minhas chances de ter pequenos reparos e trabalhos de manutenção 

em minha casa e meu jardim feitos, tanto por mim quanto por outra 

pessoa, do jeito que eu quero, são: 

 

(   ) Muito boas 

(   ) Boas 

(   ) Razoáveis 

(   ) Ruins 

(   ) Muito ruins 

0 

1 

2 

3 

4 

3f. Minhas chances de exercer o meu papel em casa do jeito como eu 

gostaria são: 

 

(   ) Muito boas 

(   ) Boas 

(   ) Razoáveis 

(   ) Ruins 

(   ) Muito ruins 

0 

1 

2 

3 

4 
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3g. Se sua condição de saúde ou deficiência afetam suas atividades em 

casa o quanto isto causa problemas para você? 

Pontuação: apenas para  

uso dos profissionais 

responsáveis pela          

aplicação do questionário 

(  ) Nenhum problema 

(  ) Poucos problemas 

(  ) Muitos problemas 

0 

1 

2 

  

Espaço para comentários sobre atividades na casa (Opcional):  

  

  

  

Cuidar do seu dinheiro (com ou sem a ajuda de equipamentos ou de 

pessoas) 

 

As próximas questões são sobre o efeito de sua condição de saúde ou 

deficiência sobre o controle que você tem com o gasto de seu dinheiro. 

 

  

 

4a. Minhas chances de escolher como eu gasto meu próprio dinheiro são: 

 

  

(   ) Muito boas 

(   ) Boas 

(   ) Razoáveis 

(   ) Ruins 

(   ) Muito ruins 

0 

1 

2 

3 

4 

 

4b. Se sua condição de saúde ou deficiência afetam suas oportunidades 

de gastar seu próprio dinheiro, o quanto isto causa problemas para você? 

 

Pontuação: apenas para uso 

dos profissionais 

responsáveis pela aplicação 

do questionário. 

(  ) Nenhum problema 

(  ) Poucos problemas 

(  ) Muitos problemas 

0 

1 

2 

  

Espaço para comentários sobre o seu controle da sua situação financeira 

(Opcional): 

 

  

  

  

  

Lazer (com ou sem a ajuda de equipamentos ou de pessoas) 

 

As próximas questões são sobre se você pode decidir como usar seu 

tempo de lazer. 
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5a. Minhas chances de usar meu tempo para lazer do jeito que eu quero 

são: 

Pontuação: apenas para  

uso dos profissionais 

responsáveis pela          

aplicação do questionário 

  

(   ) Muito boas 

(   ) Boas 

(   ) Razoáveis 

(   ) Ruins 

(   ) Muito ruins 

0 

1 

2 

3 

4 

  

5b. Se sua condição de saúde ou deficiência afetam como você usa seu 

tempo de lazer, o quanto isto causa problemas para você? 

 

  

(  ) Nenhum problema 

(  ) Poucos problemas 

(  ) Muitos problemas 

0 

1 

2 

  

Espaço para comentários sobre o seu tempo de lazer (Opcional):  

  

  

  

  

  

  

Vida social e relacionamentos  

 

As próximas questões são sobre a qualidade e frequência de seus 

relacionamentos sociais. Nós queremos saber se sua condição de saúde 

ou deficiência afetam seus relacionamentos. 

 

 

6a. Minhas chances de conversar com pessoas próximas a mim de igual 

para igual são: 

 

 

(   ) Muito boas 

(   ) Boas 

(   ) Razoáveis 

(   ) Ruins 

(   ) Muito ruins 

0 

1 

2 

3 

4 

  

6b. A qualidade de minhas relações com pessoas próximas a mim é:  

  

(   ) Muito boas 

(   ) Boas 

(   ) Razoáveis 

(   ) Ruins 

(   ) Muito ruins 

0 

1 

2 

3 

4 
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6c. O respeito que eu recebo das pessoas próximas a mim é: Pontuação: apenas para  

uso dos profissionais 

responsáveis pela          

aplicação do questionário 

  

(   ) Muito boas 

(   ) Boas 

(   ) Razoáveis 

(   ) Ruins 

(   ) Muito ruins 

0 

1 

2 

3 

4 

  

6d. Meus relacionamentos com pessoas conhecidas são:  

  

(   ) Muito boas 

(   ) Boas 

(   ) Razoáveis 

(   ) Ruins 

(   ) Muito ruins 

0 

1 

2 

3 

4 

  

6e. O respeito que eu recebo das pessoas conhecidas é:  

  

(   ) Muito boas 

(   ) Boas 

(   ) Razoáveis 

(   ) Ruins 

(   ) Muito ruins 

0 

1 

2 

3 

4 

  

6f. Minhas chances de ter relacionamento íntimo são:  

  

(   ) Muito boas 

(   ) Boas 

(   ) Razoáveis 

(   ) Ruins 

(   ) Muito ruins 

0 

1 

2 

3 

4 

 

6g. Minhas chances de ver as pessoas com a frequência que eu quero são: 

 

Pontuação: apenas para uso 

dos profissionais 

responsáveis pela aplicação 

do questionário. 

(   ) Muito boas 

(   ) Boas 

(   ) Razoáveis 

(   ) Ruins 

(   ) Muito ruins 

0 

1 

2 

3 

4 
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6h. Se sua condição de saúde ou deficiência afetam sua vida social e 

relacionamentos, o quanto isto causa problemas para você? 

Pontuação: apenas para  

uso dos profissionais 

responsáveis pela          

aplicação do questionário 

  

(  ) Nenhum problema 

(  ) Poucos problemas 

(  ) Muitos problemas 

0 

1 

2 

  

Espaço para comentários sobre sua vida social e relacionamentos 

(Opcional): 

 

  

  

  

  

Ajudar e apoiar outras pessoas (com ou sem a ajuda de equipamentos ou 

de pessoas 

 

As próximas questões são sobre suas oportunidades de ajudar e apoiar 

outras pessoas da família, vizinhos, amigos ou membros de um grupo. 

 

  

7a. Minhas chances de ajudar ou apoiar pessoas do jeito que eu quero são:  

  

(   ) Muito boas 

(   ) Boas 

(   ) Razoáveis 

(   ) Ruins 

(   ) Muito ruins 

0 

1 

2 

3 

4 

  

7b. Se sua condição de saúde ou deficiência afetam suas oportunidades 

de ajudar outras pessoas, o quanto isso causa problemas para você? 

 

  

(  ) Nenhum problema 

(  ) Poucos problemas 

(  ) Muitos problemas 

0 

1 

2 

  

Espaço para comentários sobre ajudar e apoiar outras pessoas (Opcional):  
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Trabalho pago ou voluntário (com ou sem a ajuda de equipamentos ou de 

pessoas) 

 

As próximas questões são sobre o trabalho remunerado ou voluntário. 

Nós queremos saber quais são as suas chances de encontrar ou manter um 

trabalho remunerado ou voluntário, mesmo se isso não for importante 

para você agora. 

Pontuação: apenas para  

uso dos profissionais 

responsáveis pela          

aplicação do questionário 

  

8a. Minhas chances de conseguir ou manter um trabalho remunerado ou 

voluntário que eu gostaria são: 

 

(   ) Muito boas 

(   ) Boas 

(   ) Razoáveis 

(   ) Ruins 

(   ) Muito ruins 

0 

1 

2 

3 

4 

  

Por favor, somente responda as questões 8b a 8f se você tem alguma 

forma de trabalho remunerado ou voluntário, mesmo se você não estiver 

trabalhando no momento devido à sua condição de saúde ou deficiência. 

Caso contrário, por favor vá para a questão 9. 

 

  

8b. Minhas chances de fazer um trabalho remunerado ou voluntário do 

jeito que eu quero são: 

 

(   ) Muito boas 

(   ) Boas 

(   ) Razoáveis 

(   ) Ruins 

(   ) Muito ruins 

0 

1 

2 

3 

4 

  

8c. Meu contatos com outras pessoas no meu trabalho remunerado ou 

voluntário são: 

 

(   ) Muito boas 

(   ) Boas 

(   ) Razoáveis 

(   ) Ruins 

(   ) Muito ruins 

0 

1 

2 

3 

4 

  

8d. Minhas chances de conseguir ou manter a posição que eu quero no 

meu trabalho remunerado ou voluntário são: 

 

(   ) Muito boas 

(   ) Boas 

(   ) Razoáveis 

(   ) Ruins 

(   ) Muito ruins 

 

0 

1 

2 

3 

4 
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8e. Minhas chances de conseguir diferentes trabalhos remunerados ou 

voluntários são: 

 

(   ) Muito boas 

(   ) Boas 

(   ) Razoáveis 

(   ) Ruins 

(   ) Muito ruins 

0 

1 

2 

3 

4 
  

 

8f. Se sua condição de saúde ou deficiência afetam seu trabalho 

remunerado ou voluntário, o quanto isto causa problemas para você? 

 

Pontuação: apenas para uso 

dos profissionais 

responsáveis pela aplicação 

do questionário. 

  

(  ) Nenhum problema 

(  ) Poucos problemas 

(  ) Muitos problemas 

0 

1 

2 

  

Espaço para comentários sobre trabalho remunerado ou voluntário 

(Opcional): 

 

  

  

  

  

Estudar e fazer um cursos (com ou sem a ajuda de equipamentos ou de 

pessoas) 

 

As próximas questões são sobre como a sua condição de saúde ou 

deficiência afetam suas chances de estudar ou fazer cursos que você quer. 

Se você não quer estudar ou fazer cursos, você pode assinalar a opção 

“Não se aplica’”. 

 

  

9a. Minhas chances de estudar ou fazer o curso que eu quero são:  

  

(   ) Muito boas 

(   ) Boas 

(   ) Razoáveis 

(   ) Ruins 

(   ) Muito ruins 

(   ) Não se aplica 

0 

1 

2 

3 

4 

  

9b. Se sua lesão medular afeta suas oportunidades de estudar ou fazer um 

curso, o quanto isto causa problemas para você? 

 

  

(  ) Nenhum problema 

(  ) Poucos problemas 

(  ) Muitos problemas 

0 

1 

2 
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Espaço para comentários sobre suas chances de estudar ou fazer cursos 

(Opcional): 

Pontuação: apenas 

para uso dos 

profissionais 

responsáveis pela          

aplicação do 

questionário 

  

  

  

  

Concluindo as questões do IPA  
  

Neste questionário você respondeu questões sobre o efeito de sua 

condição de saúde ou deficiência em sua vida pessoal e social. 

Considerando isto, você poderia dizer, em geral, se você tem controle 

suficiente sobre sua própria vida? 

 

 

10. Minhas chances de viver a vida do jeito que eu quero são:  

  

(   ) Muito boas 

(   ) Boas 

(   ) Razoáveis 

(   ) Ruins 

(   ) Muito ruins 

0 

1 

2 

3 

4 

  

Espaço para comentários sobre ter controle sobre sua própria vida 

(Opcional): 

 

  

  

  

  

Obrigado pela sua colaboração.  
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APÊNDICE H 

 

VERSÃO RETROTRADUZIDA (VR) 

 

 

IPA – Impact on participation and autonomy 

A questionnaire on choice and participation in daily life 

 

 

Introduction: This questionnaire contains questions on your day-to-day activities. We want to 

know your opinion on how your health or disabilities affect your ability to live life the way you 

want to – the idea of “autonomy.” We want to know how many choices you have in relation to 

how you participate in the activities that are important for you – the idea of “participation.” 

 

As you answer the questions, think about your own opinions and perceptions. There are no 

right or wrong answers. It is important that you give the answer that best fits your situation. 

 

Please read the information and mark your answer. For example, if you can go from your house 

to where you want to go, you would answer the first question this way: 

 

My chances of going from my house to where I want to go are:   

(X) Very good 

(   ) Good 

(   ) Reasonable 

(   ) Bad 

(   ) Very bad 

 

It would be very helpful if you answer all the questions. Even if a question seems hard to 

answer, not important or irrelevant, please mark the answer that best applies to you. 

 

At the end of each section, you can add comments. 

 

All your answers will be kept in complete confidentiality. 

 

It will take you approximately 20 minutes to answer the questionnaire. 

 

We appreciate your time and your help.   
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Impact on participation and autonomy (IPA) 

 

 

 

Mobility: moving where and when you want (with or without the help of 

equipment or people). 

 

First, we would like to ask you some questions about your mobility: your 

chances of moving around where and when you want. We are interested 

in knowing if you can decide for yourself where and when you want to 

go. 

 

Grading: for use only              

by the professionals 

responsible for giving               

the questionnaire. 

1a. My chances of moving around in my house to where I want to are:  

(   ) Very good 

(   ) Good 

(   ) Reasonable 

(   ) Bad 

(   ) Very bad 

0 

1 

2 

3 

4 

  

1b. My chances of moving around in my house when I want to are:  

(   ) Very good 

(   ) Good 

(   ) Reasonable 

(   ) Bad 

(   ) Very bad 

0 

1 

2 

3 

4 

  

1c. My chances of visiting relatives and friends when I want are:  

(   ) Very good 

(   ) Good 

(   ) Reasonable 

(   ) Bad 

(   ) Very bad 

0 

1 

2 

3 

4 

  

1d. My chances of travelling and going on vacation as I want are:  

(   ) Very good 

(   ) Good 

(   ) Reasonable 

(   ) Bad 

(   ) Very bad 

0 

1 

2 

3 

4 

  

1d. My chances of travelling and going on vacation as I want are:  

(   ) Very good 

(   ) Good 

(   ) Reasonable 

(   ) Bad 

(   ) Very bad 

0 

1 

2 

3 

4 
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1e. If your health or disability affects your chances of moving where and 

when you want, how much does this cause problems for you? 

Grading: for use only 

by the professionals 

responsible for giving 

the questionnaire. 

(  ) No problems 

(  ) A few problems 

(  ) Many problems 

0 

1 

2 

 

Space for comments on your mobility (Optional): 

 

  

  

  

 

Self-care (with or without the help of equipment or people). 

 

The next questions are about your personal care. when and where you 

want things to be done, even if you are helped by someone. 

 

Grading: for use only by the 

professionals responsible for 

giving the questionnaire. 

  

2a. My chances of taking a bath and dressing the way I want are:  

(   ) Very good 

(   ) Good 

(   ) Reasonable 

(   ) Bad 

(   ) Very bad 

0 

1 

2 

3 

4 

  

2b. My chances of taking a bath and dressing when I want are:  

(   ) Very good 

(   ) Good 

(   ) Reasonable 

(   ) Bad 

(   ) Very bad 

0 

1 

2 

3 

4 

  

2c. My chances of going to bed and getting out of bed when I want are:  

(   ) Very good 

(   ) Good 

(   ) Reasonable 

(   ) Bad 

(   ) Very bad 

0 

1 

2 

3 

4 

  

2d. My chances of going to the bathroom when I want and need to are:  

(   ) Very good 

(   ) Good 

(   ) Reasonable 

(   ) Bad 

(   ) Very bad 

0 

1 

2 

3 

4 
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2e. My chances of eating and drinking when I want are: Grading: for use only              

by the professionals 

responsible for giving               

the questionnaire. 

(   ) Very good 

(   ) Good 

(   ) Reasonable 

(   ) Bad 

(   ) Very bad 

0 

1 

2 

3 

4 

 

2f. If your health or disability affect your self-care, how much does this 

cause problems for you? 

 

  

(  ) No problems 

(  ) A few problems 

(  ) Many problems 

0 

1 

2 

  

Space for comments on your self-care (Optional):  

  

  

  

  

 

Activities at home (with or without the help of equipment or people). 

 

The next questions are about the tasks and responsibilities that you have 

at home and how your health or disability influences them. We want to 

know if you can decide when and how something is done, even if you 

don’t do it yourself. 

 

 

  

3a. My chances of contributing to taking care of my house the way I want 

are: 

 

(   ) Very good 

(   ) Good 

(   ) Reasonable 

(   ) Bad 

(   ) Very bad 

0 

1 

2 

3 

4 

  

3b. My chances of having simple tasks done around the house (for 

example, making tea or coffee) done either by me or by another person, 

the way I want are: 

 

(   ) Very good 

(   ) Good 

(   ) Reasonable 

(   ) Bad 

(   ) Very bad 

0 

1 

2 

3 

4 
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3c. My chances of having heavy tasks done around the house (for 

example, cleaning) done either by me or by another person, the way I 

want are: 

Grading: for use only              

by the professionals 

responsible for giving               

the questionnaire. 

(   ) Very good 

(   ) Good 

(   ) Reasonable 

(   ) Bad 

(   ) Very bad 

0 

1 

2 

3 

4 

 

3d. My chances of having housework done, either by me or by another 

person, when I want are: 

 

  

(   ) Very good 

(   ) Good 

(   ) Reasonable 

(   ) Bad 

(   ) Very bad 

0 

1 

2 

3 

4 

 

3e. My chances of having small repair jobs and maintenance work in my 

house and my garden done, either by me or by another person, the way I 

want are: 

 

(   ) Very good 

(   ) Good 

(   ) Reasonable 

(   ) Bad 

(   ) Very bad 

0 

1 

2 

3 

4 

  

3f. My chances of playing my role at home the way I would like are:  

(   ) Very good 

(   ) Good 

(   ) Reasonable 

(   ) Bad 

(   ) Very bad 

0 

1 

2 

3 

4 

  

3g. If your health or disability affects your activities at home, how much 

does this create problems for you? 

 

(  ) No problems 

(  ) A few problems 

(  ) Many problems 

0 

1 

2 

  

Space for comments on activities at home (Optional):  
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Managing your money (with or without the help of equipment or people). 

 

The next questions are about the effect of your health or disability on the 

control that you have over how your money is spent. 

Grading: for use only              

by the professionals 

responsible for giving               

the questionnaire. 

  

4a. My chances of choosing how my own money is spent are:  

(   ) Very good 

(   ) Good 

(   ) Reasonable 

(   ) Bad 

(   ) Very bad 

0 

1 

2 

3 

4 

 

4b. If your health or disability affects your opportunities to spend your 

own money, how much does this create problems for you? 

 

  

(  ) No problems 

(  ) A few problems 

(  ) Many problems 

0 

1 

2 

  

Space for comments on your control of your financial situation 

(Optional): 

 

  

  

  

  

 

Leisure (with or without the help of equipment or people). 

 

The next questions are about whether you can decide how to use your 

leisure time.  

 

 

  

5a. My chances of using my leisure time the way I want are:  

(   ) Very good 

(   ) Good 

(   ) Reasonable 

(   ) Bad 

(   ) Very bad 

0 

1 

2 

3 

4 

  

5b. If your health or disability affects how you use your leisure time, how 

much does this cause problems for you? 

 

(  ) No problems 

(  ) A few problems 

(  ) Many problems 

0 

1 

2 
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Space for comments on your leisure time (Optional): Grading: for use only              

by the professionals 

responsible for giving               

the questionnaire. 

  

  

  

  

  

Social life and relationships 

 

The next questions are about the quality and frequency of your social 

relations. We want to know if your health or disability affect your 

relationships. 

 

 

6a. My chances of conversing with people close to me on an equal basis 

are: 

 

  

(   ) Very good 

(   ) Good 

(   ) Reasonable 

(   ) Bad 

(   ) Very bad 

0 

1 

2 

3 

4 

  

6b. The quality of my relationships with people close to me is:  

(   ) Very good 

(   ) Good 

(   ) Reasonable 

(   ) Bad 

(   ) Very bad 

0 

1 

2 

3 

4 

  

6c. The respect I receive from people close to me is:  

(   ) Very good 

(   ) Good 

(   ) Reasonable 

(   ) Bad 

(   ) Very bad 

0 

1 

2 

3 

4 
  

6d. My relationships with people I know are:  

(   ) Very good 

(   ) Good 

(   ) Reasonable 

(   ) Bad 

(   ) Very bad 

0 

1 

2 

3 

4 
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6e. The respect I receive from people I know is: Grading: for use only              

by the professionals 

responsible for giving               

the questionnaire. 

(   ) Very good 

(   ) Good 

(   ) Reasonable 

(   ) Bad 

(   ) Very bad 

0 

1 

2 

3 

4 

  

6f. My chances of having an intimate relationship are:  

(   ) Very good 

(   ) Good 

(   ) Reasonable 

(   ) Bad 

(   ) Very bad 

0 

1 

2 

3 

4 

 

6g. My chances of seeing people as often as I like are: 

 

  

(   ) Very good 

(   ) Good 

(   ) Reasonable 

(   ) Bad 

(   ) Very bad 

0 

1 

2 

3 

4 

  

6h. If your health or disability affects your social life and relationships, 

how much does this create problems for you? 

 

(  ) No problems 

(  ) A few problems 

(  ) Many problems 

0 

1 

2 

  

Space for comments on your social life and relationships (Optional):  

  

  

  

  

  

Helping and supporting other people (with or without the help of 

equipment or people) 

 

The next questions are about your opportunities to help and support other 

people in your family, neighbors, friends or members of a group. 
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7a. My chances of helping or supporting other people the way I want are: Grading: for use only 

by the professionals 

responsible for 

giving the 

questionnaire. 

(   ) Very good 

(   ) Good 

(   ) Reasonable 

(   ) Bad 

(   ) Very bad 

0 

1 

2 

3 

4 

  

7b. If your health or disability affects your opportunities to help other 

people, how much does this create problems for you? 

 

(  ) No problems 

(  ) A few problems 

(  ) Many problems 

0 

1 

2 

  

Space for comments on helping and supporting other people (Optional):  

  

  

  

  

  

 

Paid or volunteer work (with or without the help of equipment or people) 

 

The next questions are about paid or volunteer work. We would like to 

know what your chances are of finding or keeping paid or volunteer work, 

even if this is not important for you now. 

 

 

  

8a. My chances of finding or keeping the paid or volunteer work that I 

would like are: 

 

(   ) Very good 

(   ) Good 

(   ) Reasonable 

(   ) Bad 

(   ) Very bad 

0 

1 

2 

3 

4 

  

 

Please only answer questions 8b and 8f if you have some form of paid or 

volunteer work, even if you are not working right now due to your health 

or disability. Otherwise, please go to question 9. 
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8b. My chances of doing paid or volunteer work the way I want are: Grading: for use only              

by the professionals 

responsible for giving               

the questionnaire. 

(   ) Very good 

(   ) Good 

(   ) Reasonable 

(   ) Bad 

(   ) Very bad 

0 

1 

2 

3 

4 

  

8c. My contacts with other people at my paid or volunteer work are:  

(   ) Very good 

(   ) Good 

(   ) Reasonable 

(   ) Bad 

(   ) Very bad 

0 

1 

2 

3 

4 

  

8d. My chances of getting or keeping the position I want at my paid or 

volunteer work are: 

 

(   ) Very good 

(   ) Good 

(   ) Reasonable 

(   ) Bad 

(   ) Very bad 

0 

1 

2 

3 

4 

  

8e. My chances of getting different paid or volunteer work are:  

(   ) Very good 

(   ) Good 

(   ) Reasonable 

(   ) Bad 

(   ) Very bad 

0 

1 

2 

3 

4 

 

8f. If your health or disability affects your paid or volunteer work, how 

much does this create problems for you? 

 

  

(  ) No problems 

(  ) A few problems 

(  ) Many problems 

0 

1 

2 

  

Space for comments on paid or volunteer work (Optional):  
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Studying or taking courses (with or without help of equipment or people). 

 

The next questions are about how your health or disability affect your 

chances of studying or taking the courses you want to take. If you do not 

want to study or take courses, you can indicate the option “does not 

apply.” 

 

Grading: for use only              

by the professionals 

responsible for 

giving the 

questionnaire. 

9a. My chances of studying or taking courses that I want to take are:  

(   ) Very good 

(   ) Good 

(   ) Reasonable 

(   ) Bad 

(   ) Very bad 

(   ) Does not apply 

0 

1 

2 

3 

4 

  

9b. If your health or disability affect your opportunities to study or take 

courses, how much would this cause problems for you? 

 

(  ) No problems 

(  ) A few problems 

(  ) Many problems 

0 

1 

2 

  

Space for comments on your chances of studying or taking courses 

(Optional): 

 

  

  

  

Concluding the IPA questions  

  

You answered questions in this questionnaire about the effect of your 

health or disability on your personal and social life. Considering this, 

could you say, in general, whether you have sufficient control over your 

own life? 

 

 

10. My chances of living the life I want are:  

  

(   ) Very good 

(   ) Good 

(   ) Reasonable 

(   ) Bad 

(   ) Very bad 

0 

1 

2 

3 

4 
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Space for comments on having control over your own life (Optional): Grading: for use only              

by the professionals 

responsible for giving the 

questionnaire. 
  

  

  

  

Thank you for your collaboration.  
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APÊNDICE I 

 

TERCEIRA VERSÃO CONSENSUAL EM PORTUGUÊS (BRASIL) DO IPA (VC3) 

SUBMETIDA À VALIDAÇÃO SEMÂNTICA 

 

IPA – Impacto na participação e autonomia 

Um questionário sobre escolha e participação na vida diária 

 

Introdução: Este questionário contém questões sobre suas atividades do dia-a-dia. Nós 

queremos saber a sua opinião sobre como sua condição de saúde ou deficiência afetam sua 

habilidade de viver a vida do jeito que você quer - a ideia de "autonomia”. Nós queremos saber 

quantas escolhas você tem em relação à forma como você participa das atividades que são 

importantes para você – a ideia de “participação”. 

 

Ao responder as questões, pense em suas próprias opiniões e percepções. Não há respostas 

certas ou erradas. É importante que você dê a resposta que melhor se encaixa à sua situação. 

 

Por favor leia a informação e marque a sua resposta. Por exemplo, se você pode locomover-se 

em sua casa para onde você escolher ir, você responderia a primeira questão dessa forma: 

 

Minhas chances de me locomover na minha casa para onde 

eu quero ir são: 

  

(X) Muito boas 

(   ) Boas 

(   ) Razoáveis 

(   ) Ruins 

(   ) Muito ruins 

 

Será de grande ajuda se você responder a todas as questões. Mesmo quando uma questão 

parecer difícil de ser respondida, sem importância ou irrelevante, por favor marque a resposta 

que melhor se aplica a você. 

 

No final de cada seção você pode adicionar comentários 

 

Todas as suas respostas serão mantidas em sigilo absoluto. 

 

Você levará aproximadamente 20 minutos para responder ao questionário. 

 

Nós agradecemos pelo seu tempo e sua ajuda. 
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Impact on participation and autonomy (IPA) 

 

 

 

Mobilidade: se movimentar para onde e quando quiser (com ou sem a 

ajuda de equipamentos ou de pessoas). 

 

Primeiro queremos perguntar algumas questões sobre sua mobilidade: 

suas chances de se locomover para onde e quando você quiser. Nós 

estamos interessados em saber se você pode decidir por si próprio para 

onde e quando você quer ir. 

 

Pontuação: 

Espaço reservado para              

os profissionais                 

responsáveis pela                 

aplicação do questionário 

1a. Minhas chances de me locomover em minha casa para onde eu quero 

ir são: 

 

(   ) Muito boas 

(   ) Boas 

(   ) Razoáveis 

(   ) Ruins 

(   ) Muito ruins 

0 

1 

2 

3 

4 

  

1b. Minhas chances de me locomover em minha casa quando eu quero são:  

(   ) Muito boas 

(   ) Boas 

(   ) Razoáveis 

(   ) Ruins 

(   ) Muito ruins 

0 

1 

2 

3 

4 

  

1c. Minhas chances de visitar parentes e amigos quando eu quero são: 

 

 

(   ) Muito boas 

(   ) Boas 

(   ) Razoáveis 

(   ) Ruins 

(   ) Muito ruins 

0 

1 

2 

3 

4 

  

1d. Minhas chances de viajar e sair de férias conforme eu quero são: 

 

 

(   ) Muito boas 

(   ) Boas 

(   ) Razoáveis 

(   ) Ruins 

(   ) Muito ruins 

0 

1 

2 

3 

4 

  

1e. Se sua condição de saúde ou deficiência afetam suas chances de se 

locomover para onde e quando você quer, o quanto isto causa problemas 

para você? 

 

(  ) Nenhum problema 

(  ) Pequenos problemas 

(  ) Grandes problemas 

0 

1 

2   
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Espaço para comentários sobre sua mobilidade (Opcional): Pontuação: 

Espaço reservado para              

os profissionais                 

responsáveis pela                 

aplicação do questionário 

 

 

 

 

Autocuidado (com ou sem a ajuda de equipamentos ou de pessoas) 

 

As próximas questões são sobre o seu cuidado pessoal. Ao responder essas 

questões, pense se você pode decidir por si próprio, quando e como você 

quer que as coisas sejam feitas, mesmo quando você for ajudado por 

alguém. 

 

 

  

2a. Minhas chances de tomar banho ou de ser lavado e de me vestir ou de 

ser vestido do jeito como eu quero são: 

 

(   ) Muito boas 

(   ) Boas 

(   ) Razoáveis 

(   ) Ruins 

(   ) Muito ruins 

0 

1 

2 

3 

4 

  

2b. Minhas chances de tomar banho ou de ser lavado e de me vestir ou de 

ser vestido quando eu quero são: 

 

(   ) Muito boas 

(   ) Boas 

(   ) Razoáveis 

(   ) Ruins 

(   ) Muito ruins 

0 

1 

2 

3 

4 

  

2c. Minhas chances de ir para a cama e sair da cama quando eu quero são:  

(   ) Muito boas 

(   ) Boas 

(   ) Razoáveis 

(   ) Ruins 

(   ) Muito ruins 

0 

1 

2 

3 

4 

  

2d. Minhas chances de ir ao banheiro quando eu quero e preciso são:  

  

(   ) Muito boas 

(   ) Boas 

(   ) Razoáveis 

(   ) Ruins 

(   ) Muito ruins 

0 

1 

2 

3 

4 
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2e. Minhas chances de comer e beber quando eu quero são: Pontuação: 

Espaço reservado para              

os profissionais                 

responsáveis pela                 

aplicação do questionário 

  

(   ) Muito boas 

(   ) Boas 

(   ) Razoáveis 

(   ) Ruins 

(   ) Muito ruins 

0 

1 

2 

3 

4 

2f. Se sua condição de saúde ou deficiência afetam seu autocuidado, o 

quanto isto causa problemas para você? 

 

 

(  ) Nenhum problema 

(  ) Pequenos problemas 

(  ) Grandes problemas 

0 

1 

2 

  

Espaço para comentários sobre seu autocuidado (Opcional):  

  

  

  

  

 

Atividades na casa (com ou sem a ajuda de equipamentos ou de pessoas). 

 

As próximas questões são sobre as tarefas e responsabilidades que você 

tem em casa e de que forma sua condição de saúde ou deficiência as 

influencia. Nós queremos saber se você pode decidir quando e como 

alguma coisa é feita, mesmo se você não as realiza por si próprio. 

 

 

  

3a. Minhas chances de contribuir para cuidar da minha casa do jeito como 

eu quero são: 

 

(   ) Muito boas 

(   ) Boas 

(   ) Razoáveis 

(   ) Ruins 

(   ) Muito ruins 

0 

1 

2 

3 

4 
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3b. Minhas chances de ter tarefas leves na casa (exemplo, fazer chá ou 

café) feitas tanto por mim quanto por outra pessoa, do jeito que eu quero, 

são: 

Pontuação: 

Espaço reservado para              

os profissionais                 

responsáveis pela                 

aplicação do questionário 

  

(   ) Muito boas 

(   ) Boas 

(   ) Razoáveis 

(   ) Ruins 

(   ) Muito ruins 

0 

1 

2 

3 

4 

  

3c. Minhas chances de ter tarefas pesadas na casa (exemplo, limpeza) 

feitas tanto por mim quanto por outra pessoa, do jeito que eu quero, são: 

 

  

(   ) Muito boas 

(   ) Boas 

(   ) Razoáveis 

(   ) Ruins 

(   ) Muito ruins 

0 

1 

2 

3 

4 

3d. Minhas chances de ter o serviço de casa feito, tanto por mim quanto 

por outra pessoa, quando eu quero, são: 

 

(   ) Muito boas 

(   ) Boas 

(   ) Razoáveis 

(   ) Ruins 

(   ) Muito ruins 

0 

1 

2 

3 

4 

  

3e. Minhas chances de ter pequenos reparos e trabalhos de manutenção em 

minha casa e meu jardim feitos, tanto por mim quanto por outra pessoa, 

do jeito que eu quero, são: 

 

(   ) Muito boas 

(   ) Boas 

(   ) Razoáveis 

(   ) Ruins 

(   ) Muito ruins 

0 

1 

2 

3 

4 

  

3f. Minhas chances de exercer o meu papel em casa do jeito como eu 

gostaria são: 

 

(   ) Muito boas 

(   ) Boas 

(   ) Razoáveis 

(   ) Ruins 

(   ) Muito ruins 

0 

1 

2 

3 

4 
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3g. Se sua condição de saúde ou deficiência afetam suas atividades em 

casa o quanto isto causa problemas para você? 

Pontuação: 

Espaço reservado para              

os profissionais                 

responsáveis pela                 

aplicação do questionário 

(  ) Nenhum problema 

(  ) Pequenos problemas 

(  ) Grandes problemas 

0 

1 

2 

  

Espaço para comentários sobre atividades na casa (Opcional):  

  

  

  

  

 

Cuidar do seu dinheiro (com ou sem a ajuda de equipamentos ou de 

pessoas).  

 

As próximas questões são sobre o efeito de sua condição de saúde ou 

deficiência sobre o controle que você tem com o gasto de seu dinheiro. 

 

 

  

4a. Minhas chances de escolher como eu gasto meu próprio dinheiro são:  

  

(   ) Muito boas 

(   ) Boas 

(   ) Razoáveis 

(   ) Ruins 

(   ) Muito ruins 

0 

1 

2 

3 

4 

4b. Se sua condição de saúde ou deficiência afetam suas oportunidades de 

gastar seu próprio dinheiro, o quanto isto causa problemas para você? 

 

(  ) Nenhum problema 

(  ) Pequenos problemas 

(  ) Grandes problemas 

0 

1 

2 

  

Espaço para comentários sobre controle da sua situação financeira 

(Opcional): 

 

  

  

  

  

 

Lazer (com ou sem a ajuda de equipamentos ou de pessoas). 

 

As próximas questões são sobre se você pode decidir como usar seu tempo 

de lazer. 
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5a. Minhas chances de usar meu tempo para lazer do jeito que eu quero 

são: 

Pontuação: Espaço reservado 

para os profissionais 

responsáveis pela aplicação 

do questionário 

  

(   ) Muito boas 

(   ) Boas 

(   ) Razoáveis 

(   ) Ruins 

(   ) Muito ruins 

0 

1 

2 

3 

4 

  

5b. Se sua condição de saúde ou deficiência afetam como você usa seu 

tempo de lazer, o quanto isto causa problemas para você? 

 

  

(  ) Nenhum problema 

(  ) Pequenos problemas 

(  ) Grandes problemas 

0 

1 

2 

  

Espaço para comentários sobre o seu tempo de lazer (Opcional):  

  

  

  

  

  

 

Vida social e relacionamentos 

 

As próximas questões são sobre a qualidade e frequência de seus 

relacionamentos sociais. Nós queremos saber se sua condição de saúde ou 

deficiência afetam seus relacionamentos. 

 

 

6a. Minhas chances de conversar com pessoas próximas a mim de igual 

para igual são: 

 

(   ) Muito boas 

(   ) Boas 

(   ) Razoáveis 

(   ) Ruins 

(   ) Muito ruins 

0 

1 

2 

3 

4 

  

6b. A qualidade de minhas relações com pessoas próximas a mim é:  

  

(   ) Muito boa 

(   ) Boa 

(   ) Razoável 

(   ) Ruim 

(   ) Muito ruim 

0 

1 

2 

3 

4 
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6c. O respeito que eu recebo das pessoas próximas a mim é: Pontuação: 

Espaço reservado para              

os profissionais                 

responsáveis pela                 

aplicação do questionário 

  

(   ) Muito bom 

(   ) Bom 

(   ) Razoável 

(   ) Ruim 

(   ) Muito ruim 

0 

1 

2 

3 

4 

  

6d. Meus relacionamentos com pessoas conhecidas são:  

  

(   ) Muito bons 

(   ) Bons 

(   ) Razoáveis 

(   ) Ruins 

(   ) Muito ruins 

0 

1 

2 

3 

4 

  

6e. O respeito que eu recebo das pessoas conhecidas é:  

  

(   ) Muito bom 

(   ) Bom 

(   ) Razoável 

(   ) Ruim 

(   ) Muito ruim 

0 

1 

2 

3 

4 

  

6f. Minhas chances de ter um relacionamento íntimo são:  

  

(   ) Muito boas 

(   ) Boas 

(   ) Razoáveis 

(   ) Ruins 

(   ) Muito ruins 

0 

1 

2 

3 

4 

6g. Minhas chances de ver as pessoas com a frequência que eu quero são:  

(   ) Muito boas 

(   ) Boas 

(   ) Razoáveis 

(   ) Ruins 

(   ) Muito ruins 

0 

1 

2 

3 

4 
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6h. Se sua condição de saúde ou deficiência afetam sua vida social e 

relacionamentos, o quanto isto causa problemas para você? 

Pontuação: 

Espaço reservado para              

os profissionais                 

responsáveis pela                 

aplicação do questionário 

  

(  ) Nenhum problema 

(  ) Pequenos problemas 

(  ) Grandes problemas 

0 

1 

2 

  

Espaço para comentários sobre sua vida social e relacionamentos 

(Opcional): 

 

  

  

  

  

  

Ajudar e apoiar outras pessoas (com ou sem a ajuda de equipamentos 

ou de pessoas). 

 

As próximas questões são sobre suas oportunidades de ajudar e apoiar 

outras pessoas da família, vizinhos, amigos ou membros de um grupo. 

 

 

  

7a. Minhas chances de ajudar ou apoiar pessoas do jeito que eu quero são:  

  

(   ) Muito boas 

(   ) Boas 

(   ) Razoáveis 

(   ) Ruins 

(   ) Muito ruins 

0 

1 

2 

3 

4 

  

7b. Se sua condição de saúde ou deficiência afetam suas oportunidades de 

ajudar outras pessoas, o quanto isso causa problemas para você? 

 

  

(  ) Nenhum problema 

(  ) Pequenos problemas 

(  ) Grandes problemas 

0 

1 

2 

  

Espaço para comentários sobre ajudar e apoiar outras pessoas (Opcional):  
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Trabalho remunerado ou voluntário (com ou sem a ajuda de equipamentos 

ou de pessoas). 

 

As próximas questões são sobre o trabalho remunerado ou voluntário. Nós 

queremos saber quais são as suas chances de encontrar ou manter um 

trabalho remunerado ou voluntário, mesmo se isso não for importante para 

você agora. 

 

Pontuação: 

Espaço reservado para              

os profissionais                 

responsáveis pela                 

aplicação do questionário 

  

8a. Minhas chances de conseguir ou manter um trabalho remunerado ou 

voluntário que eu gostaria são 

 

(   ) Muito boas 

(   ) Boas 

(   ) Razoáveis 

(   ) Ruins 

(   ) Muito ruins 

0 

1 

2 

3 

4 

  

 

Por favor somente responda as questões 8b a 8f se você tem alguma forma 

de trabalho remunerado ou voluntário, mesmo se você não estiver 

trabalhando no momento devido à sua condição de saúde ou deficiência. 

Caso contrário, por favor vá para a questão 9. 

 

 

  

8b. Minhas chances de fazer um trabalho remunerado ou voluntário do 

jeito que eu quero são: 

 

(   ) Muito boas 

(   ) Boas 

(   ) Razoáveis 

(   ) Ruins 

(   ) Muito ruins 

0 

1 

2 

3 

4 

  

8c. Meus contatos com outras pessoas no meu trabalho remunerado ou 

voluntário são: 

 

(   ) Muito boas 

(   ) Boas 

(   ) Razoáveis 

(   ) Ruins 

(   ) Muito ruins 

0 

1 

2 

3 

4 

  

8d. Minhas chances de conseguir ou manter a posição que eu quero no meu 

trabalho remunerado ou voluntário são: 

 

(   ) Muito boas 

(   ) Boas 

(   ) Razoáveis 

(   ) Ruins 

(   ) Muito ruins 

0 

1 

2 

3 

4   
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8e. Minhas chances de conseguir diferentes trabalhos remunerados ou 

voluntários são: 

Pontuação: 

Espaço reservado para              

os profissionais                 

responsáveis pela                 

aplicação do questionário 

(   ) Muito boas 

(   ) Boas 

(   ) Razoáveis 

(   ) Ruins 

(   ) Muito ruins 

0 

1 

2 

3 

4 

  

8f. Se sua condição de saúde ou deficiência afetam seu trabalho 

remunerado ou voluntário, o quanto isto causa problemas para você? 

 

  

(  ) Nenhum problema 

(  ) Pequenos problemas 

(  ) Grandes problemas 

0 

1 

2 

  

Espaço para comentários sobre trabalho remunerado ou voluntário 

(Opcional): 

 

  

  

  

  

 

Estudar e fazer cursos (com ou sem a ajuda de equipamentos ou de 

pessoas). 

 

As próximas questões são sobre como a sua condição de saúde ou 

deficiência afetam suas chances de estudar ou fazer cursos que você quer. 

Se você não quer estudar ou fazer cursos, você pode assinalar a opção ‘não 

se aplica’. 

 

 

  

9a. Minhas chances de estudar ou fazer cursos que eu quero são:  

  

(   ) Muito boas 

(   ) Boas 

(   ) Razoáveis 

(   ) Ruins 

(   ) Muito ruins 

(   ) Não se aplica 

0 

1 

2 

3 

4 

  

9b. Se sua condição de saúde ou deficiência afetam suas oportunidades de 

estudar ou fazer cursos, o quanto isto causa problemas para você? 

 

  

(  ) Nenhum problema 

(  ) Pequenos problemas 

(  ) Grandes problemas 

0 

1 

2 
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Espaço para comentários sobre suas chances de estudar ou fazer cursos 

(Opcional): 

Pontuação: 

Espaço reservado para              

os profissionais                 

responsáveis pela                 

aplicação do questionário 

  

  

  

  

  

Concluindo as questões do IPA  

  

Neste questionário você respondeu questões sobre o efeito de sua condição 

de saúde ou deficiência em sua vida pessoal e social. Considerando isto, 

você poderia dizer, em geral, se você tem controle suficiente sobre sua 

própria vida? 

 

 

10. Minhas chances de viver a vida do jeito que eu quero são:  

  

(   ) Muito boas 

(   ) Boas 

(   ) Razoáveis 

(   ) Ruins 

(   ) Muito ruins 
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Espaço para comentários sobre ter controle sobre sua própria vida 

(Opcional): 

 

  

  

  

  

  

  

Obrigado pela sua colaboração.  
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APÊNDICE J 

 

DOCUMENTO PARA COLETA DOS DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS E 

CLÍNICOS 

 

FASE: VALIDAÇÃO SEMÂNTICA DA TERCEIRA VERSÃO CONSENSUAL DO 

IPA (VC3) 

 

 

ID:____________________ 

 

Data da entrevista: ____/____/____ 

 

No. do registro no HCFMRP-USP:____________________ 

 

Nome completo: ________________________________________________________ 

 

Data de nascimento: ____/____/____ 

 

Sexo: 

(  ) Masculino 

(  ) Feminino 

(  ) Outro 

 

Estado civil: 

(  ) Solteiro(a) 

(  ) Casado(a) 

(  ) Amigado(a)/Reside com o(a) parceiro(a) 

(  ) Separado(s) 

(  ) Divorciado(a) 

(  ) Viúvo(a) 

(  ) Outro (especifique): 

 

Nível de escolaridade: 

(  ) Nunca frequentou a escola 

(  ) Ensino técnico 

(  ) Ensino fundamental incompleto (da 1a à 8a série OU do 1o ao 9o ano) 

(  ) Ensino fundamental completo (da 1a à 8a série OU do 1o ao 9o ano) 

(  ) Ensino médio incompleto (do 1o ao 3o ano científico OU da 1a a 3a série do ensino 

médio) 

(  ) Ensino médio completo (do 1o ao 3o ano científico OU da 1a a 3a série do ensino médio) 

(  ) Ensino superior incompleto (universitário) 

(  ) Ensino superior completo (universitário) 

(  ) Pós-graduação (ex., especialização, MBA, mestrado, doutorado, pós-doutorado) 

(  ) Outro (especifique): 

 

Número de indivíduos com quem reside:  

(  ) Sozinho(a) 

(  ) Com o pai ou com a mãe OU com o pai e a mãe 

(  ) Com o(a) esposo(a) 
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(  ) Com os pais e irmãos 

(  ) Com outros membros da família 

(  ) Outro (especifique): 

 

Situação profissional no momento: 

(  ) Ativo (realizada atividade remunerada) 

(  ) Ativo (NÃO realizada atividade remunerada) 

(  ) Aposentado ou afastado (recebe aposentadoria por invalidez) 

(  ) Aposentado ou afastado, NÃO recebe aposentadoria por invalidez 

(  ) Em aguardo de aposentadoria por invalidez 

(  ) Dependente de outras pessoas 

(  ) Outro (especifique): 

 

Sua renda atual é: 

(  ) Menos de um a três salários mínimos 

(  ) De um a três salários mínimos 

(  ) Mais de um a três salários mínimos 

 

Data da LM: ____/____/____ 

 

Etiologia da LM:  

(  ) Acidente automobilístico ou de moto 

(  ) Atropelamento 

(  ) Acidente por arma de fogo (ex., revolver) 

(  ) Acidente por arma branca (ex., faca, canivete, martelo, etc.) 

(  ) Queda 

(  ) Mergulho em água rasa (ex., piscina, cachoeira, etc.) 

(  ) Lesão medular congênita (poliomielite, espinha bífida, mielomeningocele, etc.) 

(  ) Infecções (HTLV, etc.) 

(  ) Câncer ou tumor 

(  ) Outro (especifique): 

 

Classificação da LM segundo a AIS conforme o nível da lesão medular: 

(  ) Cervical (C) 

(  ) Torácico (T) 

(  ) Lombar (L) 

(  ) Sacral (S) 

 

Classificação da LM segundo a AIS conforme preservação sensitivo-motora: 

(  ) A 

(  ) B 

(  ) C 

(  ) D 

(  ) E 
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APÊNDICE K 

 

 

CARTA CONVITE PARA REALIZAÇÃO DA FASE ESTUDO DE CAMPO 

 

 

Ola! 

 

Você possui lesão medular (qualquer nível) e tem mais de 18 anos? Que tal participar 

de uma pesquisa da Universidade de São Paulo? É bem rápida e irá cooperar para que 

profissionais de reabilitação zelem pela inclusão social de pessoas com lesão medular. Basta 

clicar em https://pt.surveymonkey.com/r/YHLYXPR 

 

 

Obrigado. 

 

https://pt.surveymonkey.com/r/YHLYXPR
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APÊNDICE L 

 

DOCUMENTO PARA COLETA DOS DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS E 

CLÍNICOS 

 

FASE: PESQUISA DE CAMPO 

 

 

Você é brasileiro? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

Você tem lesão medular? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Não Sei 

 

Você tem mais de 18 anos de idade? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

Nome completo: 

 

 

Sexo: 

(  ) Masculino 

(  ) Feminino 

(  ) Outro 

 

Estado civil: 

(  ) Solteiro(a) 

(  ) Casado(a) 

(  ) Amigado(a)/Reside com o(a) parceiro(a) 

(  ) Separado(s)/Divorciado(a) 

(  ) Viúvo(a) 

(  ) Outro (especifique): 

 

Nível de escolaridade: 

(  ) Nunca frequentou a escola 

(  ) Ensino técnico 

(  ) Ensino fundamental incompleto (da 1a à 8a série OU do 1o ao 9o ano) 

(  ) Ensino fundamental completo (da 1a à 8a série OU do 1o ao 9o ano) 

(  ) Ensino médio incompleto (do 1o ao 3o ano científico OU da 1a a 3a série do ensino 

médio) 

(  ) Ensino médio completo (do 1o ao 3o ano científico OU da 1a a 3a série do ensino médio) 

(  ) Ensino superior incompleto (universitário) 

(  ) Ensino superior completo (universitário) 

(  ) Pós-graduação (ex., especialização, MBA, mestrado, doutorado, pós-doutorado) 

(  ) Outro (especifique): 
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Em qual estado você mora? 

(  ) Acre (AC) 

(  ) Alagoas (AL) 

(  ) Amapá (AP) 

(  ) Amazonas (AM) 

(  ) Bahia (BA) 

(  ) Ceará (CE) 

(  ) Distrito Federal (DF) 

(  ) Espírito Santo (ES) 

(  ) Goiás (GO) 

(  ) Maranhão (MA) 

(  ) Mato Grosso (MT) 

(  ) Mato Grosso do Sul (MS) 

(  ) Minas Gerais (MG) 

(  ) Pará (PA) 

(  ) Paraíba (PB) 

(  ) Paraná (PR) 

(  ) Pernambuco (PE) 

(  ) Piauí (PI) 

(  ) Rio de Janeiro (RJ) 

(  ) Rio Grande do Norte (RN) 

(  ) Rio Grande do Sul (RS) 

(  ) Rondônia (RO) 

(  ) Roraima (RR) 

(  ) Santa Catarina (SC) 

(  ) São Paulo (SP) 

(  ) Sergipe (SE) 

(  ) Tocantins (TO) 

(  ) Outro (especifique) 

 

Com quem reside: 

(  ) Sozinho(a) 

(  ) Com o pai ou com a mãe OU com o pai e a mãe 

(  ) Com o(a) esposo(a) 

(  ) Com os pais e irmãos 

(  ) Com outros membros da família 

(  ) Outro (especifique): 

 

Situação profissional no momento: 

(  ) Ativo 

(  ) Aposentado ou afastado, recebe aposentadoria por invalidez 

(  ) Aposentado ou afastado, NÃO recebe aposentadoria por invalidez 

(  ) Em aguardo de aposentadoria por invalidez 

(  ) Dependente de outras pessoas 

(  ) Outro (especifique): 

 

Atualmente você: 

(  ) Realiza algum tipo de atividade remunerada 

(  ) Não realiza atividade remunerada 
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Sua renda atual é: 

(  ) Menos de um a três salários mínimos 

(  ) De um a três salários mínimos 

(  ) Mais de um a três salários mínimos 

 

O que causou sua lesão medular? 

(  ) Acidente automobilístico ou de moto 

(  ) Atropelamento 

(  ) Acidente por arma de fogo (ex., revolver) 

(  ) Acidente por arma branca (ex., faca, canivete, martelo, etc.) 

(  ) Queda 

(  ) Mergulho em água rasa (ex., piscina, cachoeira, etc.) 

(  ) Lesão medular congênita (poliomielite, espinha bífida, mielomeningocele, etc.) 

(  ) Infecções (HTLV, etc.) 

(  ) Câncer ou tumor 

(  ) Outro (especifique): 

 

Qual foi a data da sua lesão medular ou do início dos sintomas (dia/mês/ano)? Se você não 

souber a data exata, coloque uma data aproximada. 

 

 

A sua lesão medular causou: 

(  ) Tetraplegia 

(  ) Paraplegia 

(  ) Não sei 

 

Qual é o nível da sua lesão medular? 

(  ) Cervical (C) 

(  ) Torácico (T) 

(  ) Lombar (L) 

(  ) Sacral (S) 

 

Há quanto aproximadamente você é tetraplégico/paraplégico (em meses)? 

 

 

Você: 

(  ) Não sente nem tem movimento abaixo do nível da lesão medular 

(  ) Possui sensação, mas não tem movimento abaixo do nível da lesão medular 

(  ) Possui sensação e tem um pouco de movimento abaixo do nível da lesão medular 

(  ) Possui sensação, mas os movimentos enfraqueceram um pouco abaixo do nível da 

lesão medular 

(  ) Sente e tem movimento abaixo do nível da lesão medular como antes 

 

E-mail para contato: 

 

 

Telefone para contato (Exemplo: (00)0000-0000) 

 

 



 188  
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ANEXO A 

 

APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA DA 

ESCOLA DE ENFERMAGEM DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
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ANEXO B 

 

APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA CENTRO DE REABILITAÇÃO DO 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO 

PRETO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (HCFMRP-USP) 

PARA COLETA DE DADOS  
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ANEXO C 

 

AUTORIZAÇÃO DA AUTORA DO IPA PARA VALIDAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

IPA – VERSÃO INGLÊS 
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ANEXO D 

 

INSTRUMENTO IMPACT ON PARTICIPATION AND AUTONOMY (IPA) 

 



 193 

 



 194 

 



 195 

 



 196 

 



 197 

 



 198 

 



 199 

 



 200 

 



 201 

 
  



 202 

 

ANEXO E 

 

FOLHA DE VALIDAÇÃO GERAL 

 

 Por favor, marque uma opção: 

1. O que o (a) senhor (a) achou do nosso 

questionário em geral? 

(   ) Muito bom 

(   ) Bom 

(   ) Regular/Mais ou menos 

2. As questões são compreensíveis? Se 

não, quais questões:  

(   ) Fáceis de entender 

(   ) Às vezes difíceis de entender 

(   ) Não compreensíveis 

3. E sobre as opções de resposta? O (A) 

senhor (a) teve alguma dificuldade em 

usá-las? Por favor, explique: 

(   ) Nenhuma/Sem dificuldade 

(   ) Algumas dificuldades 

(   ) Muitas dificuldades 

4. As questões são importantes para a sua 

situação?  

(   ) Muito importantes 

(   ) Às vezes importantes 

(   ) Nenhuma/Sem importância 

5. O (A) senhor (a) gostaria de mudar 

alguma coisa no questionário? 

 

6. O (A) senhor (a) gostaria de acrescentar 

alguma coisa no questionário 

 

7. Teve alguma questão que o (a) senhor 

(a) não quis responder? Se sim, por que 

 

Obrigado por sua colaboração! 
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ANEXO F 

 

FOLHA DE VALIDAÇÃO ESPECÍFICA 
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ANEXO G 

 

AUTORIZAÇÃO PARA USO DAS FOLHAS DE VALIAÇÃO GERAL E 

ESPECÍFICA 

 

 


