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RESUMO
Adami F. Equivalência de mensuração e operacional da versão brasileira do
Physical Activity Checklist Interview em crianças [tese de doutorado]. São
Paulo: Faculdade de Saúde Pública da USP; 2011.

Introdução: Há escassez de questionários que permitam a aferição de
atividade física em crianças brasileiras. O Physical Activity Checklist
Interview (PACI), desenvolvido em crianças americanas, permite aferir
atividade física do dia anterior. Seguindo procedimento de adaptação
transcultural, o PACI foi adaptado à cultura brasileira com apreciação das
equivalências conceitual, de itens e semântica, resultando na versão em
português denominada Lista de Atividades Físicas (LAF). Objetivos: i)
identificar questionários para aferição de atividade física em crianças; ii)
avaliar as equivalências de mensuração e operacional do LAF. Métodos:
Tese composta por três manuscritos. O primeiro apresenta revisão
sistemática de questionários de aferição de atividade física para uso em
crianças publicados nas bases PubMed, LILACS e SportDiscus no período
de 1993 a 2006. O segundo avalia a confiabilidade do LAF utilizando dados
de 83 escolares da Escola de Aplicação da USP (EAUSP) com idade entre 7
e 10 anos. Utilizaram-se nas análises os coeficientes de correlação
intraclasse (CCI) e de concordância de Lin, e a estratégia de Bland &
Altman. O último manuscrito avalia a validade, por meio da correlação entre
os dados provenientes do LAF e os de acelerômetros, e a equivalência
operacional do LAF, por meio de dados relativos à aplicação do instrumento,

e inclui 118 escolares de 7 a 10 anos da EAUSP. Resultados: Manuscrito 1:
dezoito questionários que preencheram os critérios de elegibilidade foram
descritos segundo suas características, forma de quantificação da atividade
física, propriedades psicométricas e aspectos operacionais. Manuscrito 2:
pela análise de confiabilidade, observou-se que os índices de atividade física
do LAF apresentaram limite inferior do CCI entre 0,84 a 0,96. A precisão e
acurácia em relação à concordância perfeita variaram, respectivamente, de
0,83 a 0,97 e de 0,99 a 1. Manuscrito 3: Os valores de correlação entre os
resultados provenientes do questionário e do acelerômetro variaram de 0,34
a 0,40. O LAF superestimou o tempo em ativade física moderada a vigorosa
quando comparado ao acelerômetro. A duração média da entrevista foi de
24 minutos (desvio padrão = 5 min) e o item da entrevista com pior resultado
foi a habilidade em estimar tempo (ruim ou regular em 24,8% das
entrevistas). Conclusões: O PACI, identificado a partir de revisão
sistemática da literatura, é apresentado de modo adaptado à cultura
brasileira seguindo modelo de adaptação transcultural que resultou na Lista
de Atividades Físicas - LAF. A utilização do instrumento em estudos
epidemiológicos, no entanto, deve ser vista com cautela.

Descritores:

Criança;

Atividade

Motora;

Avaliação;

Reprodutibilidade dos Testes; Validade dos Testes.

Questionários;

ABSTRACT
Adami F. Equivalência de mensuração e operacional da versão brasileira do
Physical Activity Checklist Interview em crianças./ Measurement and
operational equivalence of the Brazilian version of the Physical Activity
Checklist Interview in children [thesis]. São Paulo (BR): Faculdade de Saúde
Pública da USP; 2011.

Background: There is a lack of questionnaires that allow the assessment of
physical activity in Brazilian children. The Physical Activity Checklist Interview
(PACI), developed in American children, enables the assessment of physical
activity of the previous day. According to the cross-cultural adaptation
procedures, the PACI was adapted to Brazilian culture with evaluation of the
conceptual, item and semantic equivalence, obtaining the Portuguese
version called Lista de Atividades Físicas (LAF). Objectives: i) to identify
questionnaires to assess physical activity in children; ii) to assess the
measurement and operational equivalence of the Lista de Atividades Físicas.
Methods: This thesis consists of three manuscripts. The first presents a
systematic review of physical activity questionnaires for use in children
published in PubMed, LILACS and SportDiscus from 1993 to 2006. The
second assesses the reliability of LAF and includes data from 83 school
children aged between 7 and 10 years from Escola de Aplicação da USP
(EAUSP).

Intraclass correlation

coefficient

(ICC),

Lin’s

concordance

correlation coefficient and Bland & Altman’s proposal were used in the
analysis. The last manuscript assesses the validity of the questionnaire using

the correlation between data from LAF and accelerometers, and the
operational equivalence of LAF using data concerning the application of the
instrument, and includes data from 118 school children aged between 7 and
10 years from EAUSP. Results: Manuscript 1: Eighteen questionnaires met
the eligibility criteria and are presented according to their characteristics,
physical activity measurement methods, psychometric properties and
operational aspects. Manuscript 2: In relation to the reliability analysis, the
lower limits of the ICCs varied from 0.84 to 0.96. Precision and agreement
varied between 0.83 and 0.97 and between 0.99 and 1, respectively.
Manuscript 3: The correlation between the results from the questionnaire and
from accelerometer ranged from 0.34 to 0.40. It was found that LAF
overestimated the time of moderate to vigorous physical activities when
compared to the accelerometer. In terms of operational aspects, mean
duration of the interview was 24 minutes (minimum = 13, maximum = 41,
standard deviation = 5 min). The interview item showing the poorest result
was the ability to estimate the time (poor or fair in 24.8% of the interviews).
Conclusion: The PACI, identified from a systematic review, is presented in a
way adapted to Brazilian culture following the model of cross-cultural
adaptation that resulted in Lista de Atividades Físicas - LAF. However, its
use in epidemiological studies must be viewed with caution.

Descriptors:

Child;

Motor

Activity;

Reproducibility of Results; Validity of Tests.

Evaluation;

Questionnaires;
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APRESENTAÇÃO

A presente Tese apresenta parte dos resultados da pesquisa cujo
objetivo era realizar a adaptação transcultural do questionário Physical
Activity Checklist Interview (PACI) (SALLIS et al., 1996). A versão brasileira
do PACI para uso em crianças de 7 a 10 anos foi apresentada por
CRUCIANI et al. (2011) como Lista de Atividades Físicas – LAF, com o
cumprimento das etapas de apreciação das equivalências conceitual, de
itens e semântica. Há necessidade, assim, de avaliação das equivalências
de mensuração e operacional do LAF para se completar a adaptação
transcultural.
A Tese é composta por três manuscritos. O primeiro apresenta revisão
sistemática de questionários para aferição de atividade física em crianças.
Os resultados deste levantamento possibilitaram a identificação do
instrumento PACI que foi submetido à adaptação transcultural por
apresentar boas propriedades psicométricas e características apropriadas
tais como população alvo, formato do instrumento, forma de preenchimento
e de quantificação da atividade física. O segundo manuscrito se refere ao
estudo de confiabilidade do LAF e o terceiro trata do estudo de validade
concorrente e equivalência operacional do LAF.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 ATIVIDADE FÍSICA

Atividade física é definida como movimento corporal produzido por
contrações do músculo esquelético que resulta num incremento do gasto
energético além dos níveis de repouso (CASPERSEN et al., 1985;
SHEPHARD, 2003), podendo ser diferenciada segundo o contexto em que
ocorre: atividades ocupacionais (realizadas no trabalho ou, no caso de
crianças, na escola), domésticas (realizadas em casa ou no quintal), de
transporte (deslocamento entre locais por meio de atividades físicas) e de
lazer (inclui brincadeiras, jogos e outras atividades físicas realizadas nos
momentos de lazer) (LIVINGSTONE et al., 2003; KATZMARZYK et al.,
2008).
Os efeitos da atividade física no indivíduo dependem do tipo, da
frequência, da intensidade e da duração da atividade. O tipo se refere à
forma como a atividade física é realizada, podendo-se distinguir aspectos
como grupos musculares envolvidos, posição corporal, uso de equipamentos
externos. A frequência descreve o número de vezes que a pessoa realiza
determinado tipo de atividade física durante um período de tempo (um dia ou
uma semana). A intensidade e a duração refletem, respectivamente, o custo
energético e o tempo dispendido para a realização da atividade
(LIVINGSTONE et al., 2003).
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O custo energético por minuto resultante da realização de uma
determinada atividade pode ser estabelecido a partir de valores de
equivalente metabólico (MET), definido como a razão entre a taxa
metabólica de trabalho e a taxa metabólica de repouso (AINSWORTH et al.,
1993, 2000; HARRELL et al., 2005). O valor de MET, portanto, representa
um múltiplo do gasto energético de repouso. Uma atividade cujo valor de
MET seja igual a 3, por exemplo, indica que o gasto energético necessário
para sua realização é 3 vezes o de repouso (McARDLE et al., 1992).

1.2 ATIVIDADE FÍSICA EM CRIANÇAS

A atividade física influencia o crescimento e o desenvolvimento de
crianças, desempenhando papel importante na formação dos tecidos
adiposo, muscular e ósseo (HILLS, 2007).
Os benefícios à saúde da criança advindos da prática de atividades
físicas envolvem modificões de desfechos importantes durante infância e
vida adulta. Destacam-se, assim, a manutenção da saúde mental, tais como
diminuição da ansiedade e depressão, melhora na densidade óssea e
diminuição do risco para doenças cardiovasculares (STRONG et al., 2005).
Em relação aos benefícios adquiridos durante a vida adulta, há evidências
de associação com menor incidência de algumas doenças crônicas e
manutenção de um estilo de vida ativo (SALMON e TIMPERIO, 2007).
A atividade física é considerada como importante no combate à
obesidade infantil, doença presente em diversos países desenvolvidos e em
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desenvolvimento. No Brasil, dados de inquéritos nacionais apontam que,
entre os anos de 1974 a 1989, as prevalências de excesso de peso e de
obesidade em crianças de todas as regiões do país apresentaram aumentos
modestos ou mesmo estabilidade e, entre 1989 e 2009, aumentos
explosivos (IBGE, 2010).
A prevenção da obesidade infantil se destaca como a melhor forma
para controlar a doença, sendo que o estímulo à prática da atividade física e
à redução do sedentarismo é parte indispensável do contexto de prevenção
(KENNEDY, 2004; FLYNN et al., 2006; BOWDOIN, 2008; RAO, 2008;
SICHIERI e SOUZA, 2008).
Em relação ao tratamento da obesidade infantil, a literatura aponta que
intervenções devem considerar a complexidade da etiologia do quadro, com
ações relacionadas à atividade física, à alimentação e aos aspectos do
ambiente, como família, escola e comunidade (DOAK et al., 2006; FLYNN et
al., 2006; KROPSKI et al., 2008; SICHIERI e SOUZA, 2008).

1.3 AFERIÇÃO DE ATIVIDADE FÍSICA EM CRIANÇAS

Atividade física é um comportamento que resulta em gasto energético,
sendo este o resultado de processos metabólicos necessários para a
manutenção energética do organismo. Assim, atividade física pode ser
quantificada em termos de gasto energético ou por outros parâmetros, tais
como frequência de realização de determinada atividade, tipo de atividade e
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duração de engajamento em atividades específicas (GORAN, 1998;
CORDER et al., 2008).
A decisão sobre o método a ser utilizado para aferição de atividade
física depende do objetivo da pesquisa e disponibilidade de recursos, sendo
que não existe um único método “padrão ouro” para todas as situações de
pesquisa. Métodos tais como água duplamente marcada e calorimetria são
indicados para estudos sobre balanço energético devido aos seus elevados
índices de precisão e acurácia na aferição do gasto energético quando
comparados a outros métodos. Em pesquisas de base populacional,
questionários são considerados viáveis devido ao reduzido custo e facilidade
de aplicação quando comparado à água duplamente marcada, calorimetria,
observação direta e uso de monitor de frequência cardíaca e de sensores de
movimento (SIRARD e PATE, 2001; LIVINGSTONE et al., 2003).
Num estudo de validação de questionário de atividade física, torna-se
necessário correlacionar os resultados obtidos pelo instrumento com os do
método considerado como referência, tais como sensores de movimento,
monitor de frequência cardíaca, observação direta, água duplamente
marcada e calorimetria (SIRARD e PATE, 2001).

Questionários
Questionários

são

instrumentos

de

aferição

indireta

de

um

comportamento antigo, habitual ou atual. No caso de atividade física, podem
permitir aferir o tipo, tempo de engajamento, local de realização, frequência,
período do dia, intensidade, dependendo de como são estruturados. São
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considerados como o método mais viável de aferição de atividade física em
pesquisas de base populacional (GORAN, 1998; SIRARD e PATE, 2001;
LIVINGSTONE et al., 2003; SHEPHARD, 2003), sendo amplamente
utilizados em estudos epidemiológicos (MYERS et al., 1996; KIMM et al.,
2005; YANG et al., 2007; HARDY et al., 2008; MCMURRAY et al., 2008).
Para a população brasileira, existe carência de questionários que
possam ser utilizados com o objetivo de aferir atividade física em crianças.
FLORINDO et al. (2006) desenvolveram e validaram um questionário de
aferição de atividade física direcionado para adolescentes, utilizando como
medida de referência a aptidão cardiorrespiratória derivada de um teste de
esforço máximo. O instrumento é destinado para uso em adolescentes de 11
a 16 anos e permite quantificar o nível de atividade física habitual do ano
anterior.
Para a faixa etária entre 7 e 10 anos, BARROS et al. (2007)
propuseram um questionário para aferir atividade física do dia anterior e o
validaram com base no relato dos pais e professores sobre a atividade física
das crianças. A quantificação é construída a partir de uma escala composta
pela soma dos escores derivados do tipo de atividade física realizada no dia
anterior e da intensidade de esforço, ambos referidos pela criança.
Uma alternativa à construção de questionários é a utilização de
instrumento validado e proposto em outra cultura seguindo modelo de
adaptação transcultural. Destaca-se que ambos os procedimentos devem ter
rigor metodológico, caso contrário o processo de aferição não alcança a
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qualidade esperada (STREINER e NORMAN, 1995; REICHENHEIM e
MORAES, 2002, 2007).
O Physical Activity Checklist Interview (PACI) é um questionário para
aferição de atividade física do dia anterior desenvolvido e validado por
SALLIS et al. (1996) para uso em crianças americanas. CRUCIANI et al.
(2011), a partir de procedimento de adaptação transcultural, apresentaram a
versão brasileira do PACI, denominada Lista de Atividades Físicas – LAF,
cumprindo as etapas de apreciação das equivalências conceitual, de itens e
semântica, havendo ainda a necessidade de avaliação das equivalências de
mensuração e operacional.
O LAF (CRUCIANI et al., 2011) é um questionário de atividade física do
dia anterior, administrado por entrevista, específico para crianças de 7 a 10
anos, devendo ser utilizado em dias da semana, durante o período escolar.
A partir de uma lista com 21 tipos de atividades físicas com intensidade de
moderada a vigorosa ( ≥ 3 MET), as crianças relatam o tempo de
engajamento em atividades físicas realizadas por 5 minutos ou mais no dia
anterior (antes, durante e depois da escola), indicando também a percepção
de esforço. Há espaço para acrescentar outras atividades físicas e questões
sobre tempo assistindo TV, usando vídeo game e computador. Possui uma
seção final de avaliação da entrevista preenchida pelo entrevistador após o
término da mesma e outra inicial, denominada Instruções para Entrevista,
composta de instruções gerais sobre o preenchimento do instrumento e
condução da entrevista, notas orientadoras para que o entrevistador avalie,
informe e treine o participante sobre estimação do tempo de engajamento
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em atividades, definições sobre atividades físicas e sobre o questionário
propriamente dito.
O LAF permite quantificar: i) tempo em atividades sedentárias (AS); ii)
tempo em atividade física moderada a vigorosa (AF); iii) custo metabólico
total das atividades relatadas (min x valor de MET de cada atividade física
relatada - CMT); iv) custo metabólico total ponderado (min x valor de MET x
ajuste pela percepção de esforço - CMTp).
O acelerômetro é amplamente utilizado como critério em estudos de
validação de questionários de atividade física. Segundo ROWLANDS (2007),
o crescente uso deste sensor de movimento se deve a características como:
objetividade do método; possibilidade de aferição direta do movimento;
facilidade de uso, não sendo obstrutivo; capacidade de aferir padrões e
intensidade da atividade física. Sua principal limitação refere-se à baixa
sensibilidade para captar movimentos não relacionados à deambulação, tais
como andar de bicicleta e exercícios com membros superiores (CORDER et
al., 2007).

Acelerômetros
O funcionamento do acelerômetro consiste em captar acelerações
numa faixa de frequência capaz de detectar movimentos físicos humanos.
Para isso, conta com sensores piezelétricos e microprocessadores que
convertem as acelerações da parte do corpo onde está fixado em uma
medida denominada counts (TROST et al., 2006; ROWLANDS, 2007).
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O acelerômetro registra acelerações do corpo em um (1) ou em três
planos de movimento (vertical, mediolateral e anteroposterior), sendo
denominados de uniaxial (medem movimento no plano vertical) ou tri-axial
(medem movimentos nos três planos) (WELK et al., 2000; ROWLANDS,
2007).
O modelo de acelerômetro uniaxial GT1M da Actigraph possui
dimensões pequenas (3,8 x 3,7 x 1,8 cm) e peso leve (27g), adequados para
o uso em pesquisas com crianças (OWEN et al., 2009; STEELE et al., 2009;
FISHER et al., 2010). Os sinais de aceleração, convertidos a partir dos
valores de tensão elétrica (volts) provenientes do sensor piezelétrico, são
captados e digitalizados por um conversor analógico-digital numa taxa de 30
vezes por segundo (30 Hertz). Cada amostra de sinal é somada por um
período de tempo específico, denominado de intervalo (epoch), e convertida
posteriormente em counts, sendo que o equipamento permite programar
intervalos que variam de 30 vezes por segundo a vários minutos.
A quantidade de counts registrada para um determinado epoch é
dependente da frequência e intensidade do movimento. O conversor
analógico-digital (A/D) de 8-bit usado pelo acelerômetro é capaz de
discriminar 256 níveis de atividade. A aceleração igual a zero (nenhum
movimento) corresponde ao centro da escala do A/D (A/D = 128), obtida
pela aplicação de um sinal de tensão elétrica ao conversor. O equipamento,
dessa forma, consegue ser sensível a acelerações positivas (quando o
aparelho se move em direção a Terra – para baixo) e negativas (quando ele
se move se afastando da Terra – para cima). Tais acelerações geram sinais
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de tensão elétrica diferentes do sinal referente ao centro da escala do A/D e
com magnitudes proporcionais ao vetor da aceleração, refletindo, assim, no
valor de counts registrado. No entanto, a conversão de counts para unidades
de aceleração não é simples, uma vez que os counts são uma unidade de
medida dependente da frequência e da amplitude do sinal. Para mais
detalhes, ver TRYON e WILLIANS (1996).
A aferição de atividade física por meio de acelerômetros pode ser feita
pela predição de gasto energético em atividades físicas usando equações
propostas na literatura; pela média de counts por minuto, sem a
transformação em gasto energético; e pelo tempo em atividade física numa
determinada intensidade de esforço (ROWLANDS, 2007; DENCKER e
ANDERSEN, 2008).
Equações de predição de gasto energético em atividades físicas
utilizam valores médios de counts/min com capacidade preditiva para uso
em crianças de 67,3% (MATTOCKS et al., 2007), 71% (PUYAU et al., 2002)
e 81% (PUYAU et al., 2004). A recomendação, no entanto, é que se utilize a
quantidade média de counts por minuto para quantificar atividade física, sem
a transformação em gasto energético, uma vez que não utiliza equações
ajustadas que interferem nas estimativas (CORDER et al., 2007, 2008).
A intensidade do esforço é definida a partir da quantidade de
counts/min, entretanto não existe concordância na literatura sobre os pontos
de corte mais adequados para crianças. DENCKER e ANDERSEN (2008)
ressaltam, por meio de revisão de literatura, que os pontos de corte para
definição de atividades físicas com intensidades de moderadas a vigorosas
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variam de 500 a 3500 counts/min. Apesar dessa discrepância, pesquisas
envolvendo crianças que utilizam o acelerômetro GT1M adotam o ponto de
corte de 2000 counts/min como indicador de intensidade moderada a
vigorosa, valor corresponde a uma caminhada de aproximadamente 4 km/h
(OWEN et al., 2009; STEELE et al., 2009; FISHER et al., 2010).
Segundo REILLY et al., (2008), alguns pontos de corte para atividade
sedentária variam de 650 a 1100 counts/min. A aferição de atividade
sedentária constitui um desafio metodológico, uma vez que existe na
literatura carência de definição clara deste construto, apesar da sua
importância como característica associada a desfechos de saúde (PATE et
al., 2008; PALMA e VILAÇA, 2010).

1.4 ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL

A adaptação transcultural, proposta por GUILLEMIN et al. (1993) e
adaptada por HERDMAN et al. (1997, 1998), é bastante utilizada na aferição
de qualidade de vida e serve de base para autores brasileiros que estudam
questões metodológicas relativas a métodos de aferição em epidemiologia
(REICHENHEIM e MORAES, 1998, 2002, 2007, 2008).
A adaptação transcultural consiste em uma série de passos
metodologicamente criteriosos que orientam a adaptação de um instrumento
validado em outra cultura para a cultura onde se quer utilizá-lo, assegurando
a manutenção dos significados originais (REICHENHEIM e MORAES, 2007).
O procedimento não se resume a uma tradução simples; constitui-se num
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processo que tem como objetivo alcançar a equivalência entre o original e a
versão adaptada no que tange ao construto e às suas dimensões; aos itens
que definem o construto; aos ajustes semânticos que possibilitem a versão
adaptada ser utilizada na cultura alvo; às propriedades psicométricas do
instrumento adaptado e aos aspectos operacionais envolvidos na aplicação.
Segundo REICHENHEIM e MORAES (2007), os passos que devem ser
atendidos numa adaptação transcultural são as equivalências conceitual, de
itens, semântica, operacional e de mensuração.
A equivalência conceitual está relacionada à exploração do construto
de interesse e dos pesos dados aos seus domínios constituintes no país de
origem e na cultura que será utilizado.
A equivalência de itens se baseia na apreciação da pertinência dos
itens que identificam os domínios do instrumento original nessa cultura alvo.
Ambas as etapas são alcançadas a partir de revisão bibliográfica sobre o
assunto de interesse e de discussões com especialistas na área e públicoalvo.
A apreciação da equivalência semântica trata da capacidade de
transferência de sentido dos conceitos contidos no instrumento original para
a versão adaptada, cujo intuito é o de promover efeitos semelhantes nos
respondentes das duas culturas (REICHENHEIM e MORAES, 2007;
REICHENHEIM et al., 2008).
A equivalência operacional se refere à apreciação dos aspectos
operacionais envolvidos na aplicação do instrumento adaptado na culturaalvo, tais como veículo e formato das questões/instruções (ex: computador
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ou instrumento em papel); cenário de administração (escola ou em casa);
modo de aplicação (autopreenchido ou administrado por entrevista); e modo
de quantificação do construto (REICHENHEIM e MORAES, 2007).
A equivalência de mensuração deve ser realizada com o intuito de se
avaliar as propriedades psicométricas do instrumento adaptado. Utilizam-se,
assim, coeficientes de confiabilidade e validade, comparando-os com os do
instrumento original (REICHENHEIM e MORAES, 2007).

Confiabilidade
Confiabilidade reflete a capacidade de um processo de aferição
produzir o mesmo resultado. Refere-se à precisão dos resultados a partir da
aplicação, em mais de um momento, de instrumentos de aferição (FLEISS,
1986; SHOUKRI, 2004).
A estabilidade dos resultados, obtida por meio da repetição da
aplicação do instrumento, pode ser avaliada pela concordância entre as
medidas obtidas pelo mesmo observador, por diferentes observadores ou
pelo teste-reteste (STREINER e NORMAN, 1995).
A escolha de um coeficiente de confiabilidade depende do desenho
experimental (medidas repetidas do instrumento ou uma única medida) e do
tipo de variável de interesse (quantitativa contínua ou discreta e qualitativa
nominal ou ordinal) (BARTKO e CARPENTEN, 1976; STREINER e
NORMAN, 1995).
O coeficiente de correlação intraclasse (CCI) é um índice de
confiabilidade que expressa a magnitude relativa de dois componentes de
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variância. Um componente se refere à variabilidade de medidas em
diferentes sujeitos e o outro, à variabilidade do erro aleatório, observada em
medidas repetidas em cada sujeito. Um coeficiente de correlação intraclasse
igual a 1 acontece quando a variância das medidas repetidas nos indivíduos
é zero e a variância entre sujeitos é maior que zero. Esta situação indica que
os valores provenientes das aplicações repetidas são idênticos, mostrando
que não existe erro experimental e a confiabilidade é perfeita. Um coeficiente
de correlação intraclasse igual a 0 denota que toda a variabilidade é devida
ao erro experimental, ou seja, há total discordância entre os valores
repetidos em cada indivíduo. Neste caso não existe confiabilidade no
processo de aferição (BARTKO e CARPENTER, 1976; FLEISS, 1986).
Outra forma de averiguar confiabilidade é por meio do coeficiente de
correlação de concordância de Lin (LIN, 1989; 2000). O autor propõe um
índice de reprodutibilidade que consiste na multiplicação entre uma medida
de precisão e outra de acurácia. A medida de precisão avalia quão distante
as observações estão da reta estimada pelos pares de valores, sendo usado
o coeficiente de correlação momento-produto de Pearson. A medida de
acurácia avalia quão distante esta reta estimada pelos pares de valores está
da reta de concordância perfeita, com inclinação de 45º e que passa pela
origem. O índice pode variar de -1 a +1, sendo que +1 acontece quando
cada par estiver em correlação e concordância perfeita, ex: ((1,1); (2,2);
(3,3); (4,4); (5,5)); e -1 quando existe correlação negativa perfeita, ex: ((5,1);
(4,2); (3,3); (2,4); (1,5)) (LIN, 1992).
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A estratégia de Bland & Altman (BLAND e ALTMAN, 1986, 1999)
também pode ser utilizada para avaliar confiabilidade. Os autores
propuseram a verificação da concordância entre duas medidas por meio de
um gráfico de dispersão que relaciona a diferença entre as duas medidas
(eixo y) e a média destas (eixo x). Se os valores concordarem perfeitamente,
os pontos (x,y) ficarão sobre uma reta posicionada no valor zero do eixo y.
Na presença de diferenças entre os valores, os pontos se distribuirão ao
redor desta reta. Os autores propõem ainda limites de concordância
calculados a partir da distribuição de probabilidade das diferenças entre as
duas medidas.

Validade
O conceito de validade de um instrumento de aferição se refere a
quanto o instrumento permite aferir a característica que se propõe a aferir
(NUNNALLY e BERNSTEIN, 1995). Entre os tipos de validade, é de
interesse para o presente estudo a de critério que, segundo NUNNALLY e
BERNSTEIN (1995), se refere ao uso de um instrumento de medida, para o
qual é de interesse apreciar a validade, para estimar uma medida critério
que é externa ao instrumento de medida. O indicador operacional que reflete
o grau de correspondência entre o questionário e o critério é obtido por meio
da correlação entre os resultados da aplicação de ambos.
A validade de critério se refere a um relacionamento entre um preditor
e um critério cuja aferição de ambas pode ou não estar separada por um
lapso de tempo. CARMINES e ZELLER (1979) apontam dois tipos de
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validade de critério: a validade concorrente e a preditiva. No primeiro tipo, o
pesquisador obtém os valores do preditor e do critério ao mesmo tempo; no
segundo tipo, o critério será medido no futuro.
No caso de questionários de atividade física, a validade concorrente
pode ser averiguada correlacionando os resultados provenientes do
questionário com os obtidos de outros métodos de aferição de atividade
física (como acelerômetros, por exemplo). Já na validade preditiva, o
pesquisador pode averiguar se os indivíduos que hoje praticam mais
atividade física serão aqueles que terão melhor condição cardiovascular no
futuro (NUNNALLY e BERNSTEIN, 1995).

1.5 JUSTIFICATIVA

É reconhecida a importância de aferir atividade física de crianças, tanto
pela relação deste construto com desfechos de saúde quanto pela sua
utilidade em estudos de intervenção. Apesar de diversos autores brasileiros
estudarem a atividade física em populações de adultos (HALLAL et al., 2005;
HALLAL et al., 2008; FLORINDO et al., 2009; MATSUDO et al., 2010; REIS
et al., 2010) e adolescentes (HALLAL et al. 2006; NAHAS et al., 2009;
REICHERT et al., 2009; TASSITANO et al., 2010), são ainda escassos
estudos brasileiros que avaliam a atividade física de crianças de 7 a 10
anos.
Estão também presentes na literatura estudos metodológicos sobre
questionários de atividade física para uso em adolescentes e adultos
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brasileiros (FLORINDO et al., 2006; MONTEIRO et al., 2008; FARIAS
JUNIOR et al., 2010; HALLAL et al., 2010), com lacuna de instrumentos para
uso em crianças. A aferição de atividade física em crianças por meio de
questionários é um recurso viável em pesquisas epidemiológicas, apesar de
constituir um desafio aferir atividade física nessa faixa etária utilizando este
tipo de instrumento devido a características cognitivas deste grupo
populacional. Nesse sentido, são necessários estudos que utilizem
questionários de aferição de atividade física para uso em crianças brasileiras
com propriedades psicométricas apreciadas
Assim, tendo em vista que a atividade física é um fator importante para
o crescimento e desenvolvimento de crianças; que existem benefícios à
saúde das crianças advindos da prática de atividade física; que a obesidade
tem aumentado consideravelmente nos últimos anos em crianças no Brasil,
sendo a atividade física um meio importante para a prevenção e tratamento
da doença; que questionários apresentam-se como meio viável de aferição
de atividade física em pesquisas epidemiológicas; que no Brasil há lacuna
de questionários de atividade física para uso em crianças; e dada a
possibilidade de identificação e de adaptação de questionário validado em
outra cultura, justifica-se este estudo.
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2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVOS GERAIS
i) identificar questionários para aferição de atividade física em crianças
que possam ser adaptados à cultura brasileira;
ii) avaliar as equivalências de mensuração e operacional da versão
brasileira do PACI, denominada Lista de Atividades Físicas – LAF.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
i) descrever os questionários identificados segundo características do
instrumento e da aferição, propriedades psicométricas e aspectos
operacionais;
ii) avaliar a confiabilidade do LAF;
iii) avaliar a validade concorrente do LAF;
iv) avaliar a equivalência operacional do LAF.
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3 MANUSCRITOS
3.1 MANUSCRITO 1: QUESTIONÁRIOS PARA AFERIÇÃO DE ATIVIDADE
FÍSICA

EM

CRIANÇAS:

ASPECTOS

METODOLÓGICOS

E

PROPRIEDADES PSICOMÉTRICAS
Questionnaires for assessing physical activity in children: methodological
aspects and psychometric properties

Título corrido: Questionários de atividade física para crianças
Fernando Adami1, Patrícia de Fragas Hinnig2, Fernanda Cruciani1, Nathalia
Antiqueira Assunção2, Denise Pimentel Bergamaschi1
1

Departamento de Epidemiologia, Faculdade de Saúde Pública da

Universidade de São Paulo (FSP-USP)
2
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RESUMO
Este estudo apresenta revisão sistemática de questionários de atividade
física específicos para crianças. Construíram-se estratégias de busca nas
bases de dados PubMed, LILACS e Sport Discus, sendo identificados 18
questionários que preencheram os critérios de elegibilidade. Grande parte
dos questionários foi desenvolvida para uso em populações americanas,
sendo nenhum em população brasileira. A maioria dos instrumentos foi
autopreenchida pelas crianças e apresenta características como lista de
atividades físicas e divisão do dia em períodos. Os instrumentos são
capazes de aferir atividade física do dia anterior, dos últimos sete dias e
habitual, apresentam índices de confiabilidade variando de 0,34 a 0,94 e de
validade de 0,11 a 0,60, sendo o acelerômetro o critério mais utilizado para
apreciação da validade. O tempo médio de aplicação do instrumento foi
averiguado em cinco instrumentos, variando de 2 a 35 minutos. São
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discutidos aspectos relacionados às características dos instrumentos, forma
de quantificação da atividade física, propriedades psicométricas e aspectos
operacionais.
Palavras-chave:

questionários,

atividade

motora,

criança,

revisão

sistemática.

ABSTRACT
This study presents a systematic review of physical activity questionnaires
aimed at children. Search strategies were developed for PubMed, LILACS
and SportDiscus databases. Eighteen questionnaires met the eligibility
criteria and were presented. Most questionnaires were developed for use in
American populations, with none for Brazilian population. Most were selfadministered by children, presented characteristic such as list of physical
activities and were divided according to day periods. The instruments are
capable to assess physical activity of the previous day, of the last seven days
and habitual. The reliability indices ranged from 0.34 to 0.94 and validity
indices from 0.11 to 0.60, being the accelerometer used in most studies as
criterion measure. The mean administration time was examined on five
instruments, ranging from 2 to 35 minutes. It was discussed aspects such as
characteristics of the instruments, how to quantify physical activity,
psychometric properties and operational aspects.
Key-words: questionnaires, motor activity, child, systematic review.

INTRODUÇÃO
Atividade física é definida como movimento corporal produzido por
contrações do músculo esquelético que resulta em um incremento do gasto
energético além dos níveis de repouso1, estando relacionada a desfechos de
saúde em qualquer faixa etária, sendo, portanto, de interesse em estudos
epidemiológicos2.
Dentre os métodos de aferição, questionários são os mais utilizados
em estudos de base populacional, permitindo reunir informações sobre
engajamento em atividade física atual ou habitual. Comparado a outros
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métodos tais como observação direta, água duplamente marcada,
calorimetria, monitor de frequência cardíaca ou sensores de movimento,
questionários envolvem menor custo, tempo de aplicação e interferência na
realização

de

atividades

físicas,

bem

como

maior

facilidade

de

3,4

administração .
No Brasil existe lacuna de questionários para aferição de atividade
física em crianças. É grande, entretanto, a quantidade de instrumentos
disponíveis em outras culturas que apresentam qualidades psicométricas
avaliadas e que propõem diferentes modos de aferição do construto.
Assim, o presente estudo tem como objetivo identificar questionários de
aferição de atividade física para uso em crianças.

MÉTODOS
Trata-se de estudo de revisão sistemática da literatura, adotando as
etapas propostas por Egger et al.5 O levantamento inicial consistiu na
identificação de artigos publicados entre 1993 a 2006 nas bases PubMed,
LILACS e SportDiscus, a partir de três conjuntos de palavras-chave que
permitiram a construção das estratégias de busca (Quadro I). As palavraschave foram estabelecidas com base nas referências bibliográficas de
artigos considerados importantes para o assunto, sendo referentes: i) ao
assunto de interesse (atividade física); ii) ao instrumento, no caso
questionário de aferição de atividade física; iii) à população de interesse
(crianças). Escolheu-se tal período devido à existência de uma revisão
sistemática sobre o assunto que incluía instrumentos obtidos de artigos
publicados até 19933.
Constituíram

critérios

de

elegibilidade:

artigos

que

utilizavam

questionários de aferição de atividade física; ser relativo a crianças de 7 a 10
anos ou que abrangessem pelo menos parte desta faixa etária;
apresentassem

confiabilidade

ou

validade

avaliados.

Os

resumos

identificados foram lidos por dois avaliadores que selecionaram os artigos a
serem lidos na íntegra. Tal etapa foi realizada por três avaliadores que
extraíram as informações relacionadas às características do instrumento,
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aos aspectos metodológicos e operacionais, bem como às propriedades
psicométricas. A identificação, leitura e extração dos dados foram realizadas
de modo independente.
Foi

utilizado

o

programa

EndNote6

para

gerenciamento

do

levantamento inicial de artigos e identificação de duplicatas.

Quadro 1: Sentenças de busca utilizadas em cada base de dados
construídas a partir das palavras-chave e dos operadores booleanos.
Conjunto

PubMed

#1

("Motor Activity"[MeSH] OR "physical activity"[tiab] OR "energy expenditure"[tiab] OR
"spontaneous activity"[tiab])

#2

("Questionnaires"[MeSH] OR "questionnaire"[tiab] OR “self-report”[tiab] OR “selfreports”[tiab])

#3

("Child"[MeSH] OR "Children"[tiab] OR “Childhood”[tiab])

#4

("Reproducibility of Results"[MeSH] OR "reliability"[tiab])

#5

("validity"[tiab] OR "validation"[tiab] OR "Validation Studies"[Publication Type])

AND #4 AND
#5

("Motor Activity"[MeSH] OR “physical activity”[tiab] OR “energy expenditure”[tiab] OR
"spontaneous activity"[tiab]) AND ("Questionnaires"[MeSH] OR “questionnaire”[tiab]
OR “self-report”[tiab] OR “self-reports”[tiab]) AND ("Child"[MeSH] OR “Children”[tiab]
OR Childhood[tiab]) AND ("Reproducibility of Results"[MeSH] OR “reliability”[tiab])
AND (“validity”[tiab] OR “validation”[tiab] OR "Validation Studies"[Publication Type])

Conjunto

LILACS

#1

("ATIVIDADE FISICA") or "EXERCICIO"

#2

("QUESTIONARIO") or "QUESTIONARIOS"

#3

"CRIANCAS"

#1 AND #2
AND #3

("ATIVIDADE FISICA") or "EXERCICIO" and ("QUESTIONARIO") or
"QUESTIONARIOS" and "CRIANCAS"

Conjunto

SportDiscus

#1

((("PHYSICAL-ACTIVITY" in DE,SH) or ("ENERGY-EXPENDITURE" in DE,SH)) or
((PHYSICAL-) or (PHYSICAL-ACTIVITY) or (PHYSICAL-ACTIVITY-INDEX)))

#2

PHYSICAL-ACTIVITY-CLASS-SATISFACTION-QUESTIONNAIRE,
PHYSICALACTIVITY-CHECKLIST-INVENTORY, SELF-REPORT, SELF-REPORTED, SELFREPORTING,
SELF-REPORTS,
QUESTIONNAIRE,
QUESTIONNAIRE-,
PHYSICAL-ACTIVITY-QUESTIONNAIRE-FOR-CHILDREN, PHYSICAL-ACTIVITYQUESTIONNAIRE

#3

CHILD, CHILD-, CHILDREN, CHILDREN-.

#1 AND #2
AND #3

#1 AND #2
AND #3

((("PHYSICAL-ACTIVITY" in DE,SH) or ("ENERGY-EXPENDITURE" in DE,SH)) or
((PHYSICAL-) or (PHYSICAL-ACTIVITY) or (PHYSICAL-ACTIVITY-INDEX))) and
(((PHYSICAL-ACTIVITY-CLASS-SATISFACTION-QUESTIONNAIRE)
or
(PHYSICAL-ACTIVITY-CHECKLIST-INVENTORY) or ((SELF-REPORT) or (SELFREPORTED) or (SELF-REPORTING) or (SELF-REPORTS)) or ((QUESTIONNAIRE)
or
(QUESTIONNAIRE-))
or
(PHYSICAL-ACTIVITY-QUESTIONNAIRE-FORCHILDREN) or (PHYSICAL-ACTIVITY-QUESTIONNAIRE)) and (((CHILD) or (CHILD)) or ((CHILDREN) or (CHILDREN-))))
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RESULTADOS
Por meio do levantamento inicial, realizado em dezembro de 2006,
foram identificados 157 artigos: 131 (83,4%) na base Pubmed, 3 (1,9%) na
LILACS e 23 (14,6%) na SportDiscus. Excluindo-se oitos estudos por serem
duplicatas, obteve-se 149 estudos. A partir da leitura dos resumos,
identificou-se 18 questionários descritos em 13 artigos cujas características
gerais e metodológicas, bem como propriedades psicométricas e aspectos
operacionais, estão descritos no Quadro 2.

Instrumentos
A aferição da atividade física de crianças na faixa etária de 4 a 19 anos
pode ser realizada por meio dos dezoito instrumentos identificados, sendo
dois

para

menores

de

sete

anos10,18.

Treze

questionários

foram

desenvolvidos em populações americanas7-9,15-19, e os demais em residentes
no Canadá (n=1)11,12, na Estônia (n=1)10, no México (n=1)13 e em
Moçambique (n=2)14.
Grande parte dos instrumentos são autopreenchidos por crianças e
adolescentes8,9,11-13,16,17,19 e por pais e professores (n=2)10,18, sendo que dois
deles foram desenvolvidos para serem preenchidos com o uso de
computadores: Activitygram16 e o MARCA19. Cinco instrumentos são
administrados por entrevista7,9,14,15.
Os questionários apresentados se propõem a aferir atividade física em
variados períodos de tempo: o menor é referente ao dia anterior
(n=5)8,9,14,16,19 e o maior, ao ano precedente (n=1)17, sendo que alguns
permitem aferir atividade física habitual14-17. Cinco instrumentos aferem a
atividade física realizada nos últimos sete dias7,8,11,12. O restante inclui
atividades físicas realizadas nos últimos três dias16, durante dias da semana
(n=1)10, no mês precedente (n=1)13 e nos seis meses antecedentes (n=1)18.

Características dos instrumentos e da aferição
Onze questionários incluem listas de atividades físicas, variando entre
20 e 30 tipos7-9,11,12,14,16,19, com exceção do MARCA que possibilita a análise
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de 200 tipos de atividades19. Em seis instrumentos são apresentados
espaços em branco para o acréscimo de outras atividades9,11-14. Atividades
sedentárias tais como dormir, assistir TV, jogar vídeo game e realizar
atividades no computador são aferidas em oito instrumentos7,9,13,14,16,17,19.
Três questionários consideram como critério para a definição de
atividade física ter se engajado por um período mínimo de 5 minutos9,19 e
cinco adotam um período de 15 minutos7,8,15. Onze instrumentos são
estruturados segundo a divisão do dia em períodos: manhã, tarde e noite
(n=2)7,14; e em torno do período escolar (n=9)8-12,17.
Em relação aos índices de atividade física, sete questionários permitem
quantificar tempo em atividade física7,9,10,13,14,19. Dez instrumentos permitem
a avaliação do custo metabólico em atividade por meio da utilização de
compêndios de Equivalentes Metabólicos (MET)7-9,14,16,19, sendo que três
desses permitem a avaliação do custo metabólico em atividade ponderado
pela percepção de esforço9,19. Os outros quantificam número de dias em
atividades de alta intensidade (n=1)7, escore geral de atividade física
(n=3)11,12,17,18, média de atividade física semanal (n=1)15 e escore calculado
pelo produto de tempo e percepção de esforço (n=1)16.

Confiabilidade
Quinze

questionários

são

acompanhados

de

avaliação

da

confiabilidade por meio de metodologia de teste-reteste e três não
apresentam a avaliação desta propriedade10,14,16. O tamanho da amostra
variou de 3219 a 215 sujeitos11,12. O intervalo de tempo entre as aplicações
dos instrumentos para o teste-reteste incluiu algumas horas9,19, 3 dias8, 4
dias16, 5 dias17, 7 dias7,11,12, 2 a 8 semanas18, 30 dias14 e 6 meses13.
Para a avaliação da confiabilidade, em onze instrumentos utilizou-se o
coeficiente de correlação intraclasse (CCI)8,9,11,12,14,17-19 e em quatro, o
coeficiente de correlação de Pearson7,13,15,16. O coeficiente de consistência
interna (alfa) de Cronbach foi utilizado para o PAQ-C11,12 e a estratégia de
Bland-Altman para o MARCA19. O intervalo de confiança de 95% para o CCI
foi apresentado apenas para o instrumento NPAQ18.
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Na avaliação de confiabilidade, os estudos descrevem CCI entre 0,38
para tempo médio de caminhada observado no One Week Recall14 a 0,94
para tempo em atividade física moderada a vigorosa observado no
MARCA19. Para algumas dimensões de atividades físicas (domésticas,
jogos, entre outras), oito instrumentos apresentaram CCI ≥ 0,70: Weekly
Activities Checklist8, PACI e SAPAC9, PAQ-C11,12, One Week Recall14, Fels
Physical Activity Questionnaire for Children17, NPAQ18 e MARCA19.

Validade
Todos os questionários apresentaram dados de validade concorrente,
sendo que em dois (PAQ-C e MARCA) também se avaliou a validade de
construto11,12,19.
O acelerômetro foi adotado como medida critério de atividade física em
quatorze instrumentos8-12,15-19. Outros métodos foram adotados como
medida critério: o monitor de frequência cardíaca (Fc) (n=4)7,9,10, observação
direta (n=2)14 e questionário de atividade física preenchido pelas mães
(n=1)13.
Para o estudo da validade, 17 instrumentos foram avaliados por meio
do coeficiente de correlação e um estudo utilizou o coeficiente de correlação
intraclasse (CCI)14. Os maiores valores do coeficiente de correlação foram
encontrados para os instrumentos SAPAC (r = 0,60) e PACI (r = 0,54)9,
quando utilizado o monitor de frequência cardíaca como critério. Os outros
questionários cuja avaliação de validade foi realizada tendo como critério o
monitor de frequência cardíaca apresentaram valores de coeficiente de
correlação em torno de 0,307 e 0,4010.
Nos estudos que utilizaram o acelerômetro como critério, o coeficiente
de correlação variou entre 0,30 e 0,45 em 10 instrumentos8,9,11,12,16-19. Os
outros valores do coeficiente de correlação observados foram: r = 0,11 para
7 Day Activity Tally8; r = 0,10 para Godin-Shepard Questionnaire15; ausência
de correlação significante no GAQ16; e r = 0,53 para o instrumento de Harro
et al.10 .
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Características operacionais
O tempo médio de aplicação descrito para cinco questionários variou
entre 2 e 35 minutos7,9,11,12,18. Treinamentos e orientações para o
preenchimento foram descritos em seis instrumentos8,9; a presença de
manual para o entrevistador foi observada em três questionários: PACI e
SAPAC9 e PAQ-C11,12; o treinamento dos avaliadores envolvidos na coleta
de dados foi mencionado para três instrumentos14,19.
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Quadro 2: Questionários de atividade física para crianças segundo características do instrumento e da
aferição, propriedades psicométricas e aspectos operacionais.
Seven-day Physical Activity Recall (PAR)
Instrumento
Questionário de atividade física de 7 dias,
administrado por entrevista em americanos de 10 a 16
anos.
Característica do instrumento e da aferição
A partir de uma lista de atividades físicas com
intensidades de moderada (3-4,9 MET), vigorosa (5–
6,9 MET) e muito vigorosa (> 7 MET), as crianças
relatam o tempo de engajamento nas atividades
realizadas por pelo menos 15 minutos, nos períodos
manhã, tarde e noite. Relata-se também tempo de
sono (1 MET) e, por subtração, obtém-se o tempo em
atividades físicas leves (1,1–2,9 MET). Pontuam-se
separadamente os dias da semana e os de final de
semana. Permite quantificar: i) tempo de sono e em
atividades leves, moderadas, vigorosas e muito
vigorosas; ii) gasto energético total (a partir dos MET).

7

Validade
A validade concorrente foi avaliada utilizando o
monitor de frequência cardíaca (Fc) como critério,
usado pela mesma amostra do estudo de
confiabilidade durante um dia completo, dentro do
período de aplicação do PAR. Os seguintes critérios
foram adotados: i) inicio da contagem de tempo
quando a frequência cardíaca atingia 140 ou 160
batimentos por minuto (bpm); ii) interrupção da
contagem de tempo se a Fc apresentasse 5 valores
consecutivos abaixo do critério; iii) intervalo em
atividade - mínimo de 10 minutos entre o início e o fim
do intervalo. Realizou-se o armazenamento e análise
do tamanho do intervalo (min).
Obteve-se coeficiente de correlação entre horas
gastas em atividades muito vigorosas e intervalo em
atividade com o critério ≥ 140 bpm (r = 0,33) e ≥ 160
bpm (r = 0,29).
Aspectos operacionais
Duração da aplicação: 10 a 15 minutos (min). O
entrevistador conduz a entrevista perguntando sobre o
dia anterior seguido de cada dia prévio.

Confiabilidade
Teste-reteste, aplicados a 36 escolares no período de
7 dias. Obteve-se coeficiente de correlação de
Pearson para gasto energético (r = 0,47), tempo de
sono (r = 0,51), tempo em atividade física moderada (r
= 0,13), vigorosa (r = 0,11) e muito vigorosa (r = 0,36).
8
Yesterday Activities Checklist
Validade
Instrumento
Questionário de atividade física do dia anterior, A validade concorrente foi avaliada utilizando o
acelerômetro como critério, usado no dia anterior à
autopreenchido por americanos de 9 anos.
Característica do instrumento e da aferição
aplicação do questionário pela mesma amostra do
A partir de uma lista de 20 atividades físicas com estudo de confiabilidade. Para o cálculo das horas de
intensidades de leve (3 MET), moderada (5 MET) e utilização do acelerômetro, subtraiu-se 10 horas de
vigorosa (9 MET), as crianças anotam um X nas sono. Obteve-se coeficiente de correlação entre ∑MET
atividades realizadas por 15 minutos ou mais fora da e total de counts/hora de utilização do acelerômetro (r
escola. Permite quantificar a soma dos escores de = 0,33).
Características operacionais
MET, multiplicando-se o valor de MET de cada
Antes do preenchimento do instrumento, foram
atividade relatada pela frequência de realização.
Confiabilidade
fornecidas instruções para uma turma que envolviam:
Teste-reteste, aplicados em 66 escolares com 3 dias perguntas sobre atividades que duram mais ou menos
de intervalo. Obteve-se o coeficiente de correlação de 15 minutos; conceito de semana, bem como formas
e orientações de preenchimento.
intraclasse (CCI) para variável ∑MET (CCI = 0,60).
8
Weekly Activities Sum
Instrumento
Confiabilidade
Questionário de atividade física de 7 dias, Teste-reteste aplicados com o mesmo delineamento
do Yesterday Activities Checklist, obtendo-se
autopreenchido por americanos de 9 anos.
Característica do instrumento e da aferição
coeficiente de correlação intraclasse para variável
Instrumento é composto pela mesma lista de ∑MET (CCI = 0,51).
Validade
atividades do Yesterday Activities Checklist. Os
escolares anotam, para dias de semana (antes e após Mesmo delineamento do Yesterday Activities
a escola) e finais de semana, o número de vezes que Checklist, com acelerômetro usado durante três dias
realizaram a atividade por 15 minutos ou mais. na semana anterior à aplicação do questionário.
Permite quantificar a soma dos escores de MET Obteve-se coeficiente de correlação entre ∑MET e
counts/hora: r = 0,40.
(∑MET).
Características operacionais
Iguais às do Yesterday Activities Checklist.
8
Weekly Activities Checklist
Instrumento
Confiabilidade
Questionário de atividade física de 7 dias, Teste-reteste aplicados com o mesmo delineamento
do Yesterday Activities Checklist, obtendo-se
autopreenchido por americanos de 9 anos.
Característica do instrumento e aferição
coeficiente de correlação intraclasse para variável
Instrumento é composto pela mesma lista de ∑MET (CCI = 0,74).
atividades do Yesterday Activities Checklist. Os
Validade
escolares devem anotar com um X o dia da semana Mesmo delineamento do Weekly Activities Sum.
anterior (antes e após a escola) e do final de semana Obteve-se coeficiente de correlação entre ∑MET e
que realizaram cada atividade física por 15 minutos ou counts/hora: r = 0,34.
Características operacionais
mais. Permite quantificar: soma dos escores de MET
Iguais às do Yesterday Activities Checklist.
(∑MET).
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7 Day Activity Tally
Instrumento
Questionário de atividade física de 7 dias,
autopreenchido por americanos de 9 anos.
Característica do instrumento e da aferição
Não possui lista de atividades físicas. Os escolares
devem marcar um X em cada dia da semana anterior
em que estiveram envolvidos em atividades fora da
escola que os fizeram ficar cansados, ou respirar forte,
ou suar. Permite quantificar o número de dias em que
a criança esteve envolvida em atividades de alta
intensidade.

Confiabilidade
Teste-reteste aplicados com o mesmo delineamento
do Yesterday Activities Checklist, obtendo-se
coeficiente de correlação intraclasse para variável
número de dias em atividades de alta intensidade (CCI
= 0,68).
Validade
Mesmo delineamento do Weekly Activities Sum.
Obteve-se coeficiente de correlação entre número de
dias em atividades de alta intensidade e counts/hora: r
= 0,11.
Características operacionais
Iguais às do Yesterday Activities Checklist.
9
Physical Activity Checklist Interview (PACI)
Instrumento
Confiabilidade
Questionário de atividade física moderada a vigorosa Teste-reteste aplicados em 125 escolares no mesmo
do dia anterior, administrado por entrevista em dia. Obteve-se CCI segundo itens aferidos i) 0,79; ii)
0,64; iii) 0,65; iv) 0,65; v) 0,75.
americanos do 5º ano (idade média de 10,9 anos).
Característica do instrumento e de aferição
Validade
A partir de uma lista de 21 atividades físicas com A validade concorrente foi avaliada utilizando
intensidade de moderada a vigorosa ( ≥ 3 MET), as acelerômetro e monitor de Fc como critérios, usados
crianças relatam o tempo gasto em atividade física no dia anterior à aplicação do PACI na mesma
realizada por 5 minutos ou mais (antes, durante e amostra do estudo de confiabilidade. Quantificaram-se
depois da escola) e percepção de esforço. O PACI minutos com a Fc acima do valor: Fc de repouso + 60
contém também espaço para acrescentar outras batimentos por minuto e total de counts, excluindo-se
atividades e questões sobre tempo de TV, vídeo game os valores referentes ao período antes da escola. O
e jogos de computador. Possui uma sessão de coeficiente de correlação de Pearson para as variáveis
avaliação da entrevista preenchida pelo entrevistador i a iv, foram, respectivamente: 0,22; 0,50; 0,52; 0,54
(critério Fc); e 0,10; 0,32; 0,38 e 0,38 (critério
após o término da mesma.
Permite quantificar: i) número de atividades acelerômetro).
Características operacionais
registradas; ii) tempo (min) em atividade física
moderada a vigorosa; iii) escore em MET de atividade Duração da aplicação: média de 17,5 min.
física; iv) escore em MET ponderado pela percepção Apresentação de sessão introdutória que orienta em
de esforço; v) tempo (min) em atividades sedentárias. relação a conceitos de atividade física, noção de
tempo e tempo real em atividade física. Possui manual
para o entrevistador.
9
Self-Administered Physical Activity Checklist (SAPAC)
Instrumento
Validade
Questionário de atividade física moderada a vigorosa Mesmo delineamento do Physical Activity Checklist
e sedentária do dia anterior, autopreenchido por Interview (PACI). O coeficiente de correlação de
Pearson para as variáveis i a iv, foram,
americanos do 5º ano (idade média de 10,9 anos).
Característica do instrumento e de aferição
respectivamente: 0,28; 0,58; 0,60; 0,59 (critério Fc); e
Idem ao Physical Activity Checklist Interview (PACI) 0,02; 0,30; 0,32 e 0,32 (critério acelerômetro).
Características operacionais
excluindo-se a seção de avaliação da entrevista.
Confiabilidade
Duração da aplicação: média de 35 min. Mesmas
Aspectos de delineamento e resultados idênticos aos considerações do PACI.
do Physical Activity Checklist Interview (PACI).
10
Questionnaire to Assess Physical Activity of Children ages 4 - 8 years
Confiabilidade
Instrumento
Questionário preenchido por pais e professores (proxy Não investigada
report) sobre as atividades diárias realizadas durante
Validade
dias da semana, direcionado para crianças de 4 a 8 A validade concorrente foi avaliada utilizando monitor
de Fc e acelerômetro como critérios, usados por
anos residentes na Estônia.
Característica do instrumento e da aferição
quatro dias consecutivos em 62 escolares com idade
Os pais relatam a duração em minutos das atividades média de 7 anos. Quantificaram-se as variáveis: i)
realizadas por crianças dentro e fora de casa. Os tempo médio (min) dos quatro dias com Fc ≥ 140
professores completam outro questionário no qual batimentos por minuto (bpm) e ii) Fc ≥ 150 bpm; iii)
relatam o tempo gasto em atividades durante a escola, escore médio dos quatro dias do total de atividades
sendo dois questionários: um para crianças do jardim proveniente do acelerômetro. As correlações de
de infância, e o outro, para as duas primeiras séries. Spearman com tempo (min) gasto em atividades
Registra-se no instrumento o tempo gasto em físicas moderadas a vigorosas foram de r = 0,40 (i e ii)
atividades do dia-a-dia tais como “duração do café da e r = 0,53 (iii).
manhã (min)”; “tempo correndo, pulando (min)”, para
cada dia da semana (segunda à sexta).
Permite quantificar tempo em atividade física
moderada a vigorosa
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Physical Activity Questionnaire for older children (PAQ-C)
Instrumento
Confiabilidade
Questionário de atividade física de 7 dias, Estudo 1: Obteve-se consistência interna por meio do
Coeficiente Alfa de Cronbach (α) a partir da aplicação
autopreenchido por canadenses de 8 a 14 anos.
Característica do instrumento e da aferição
do instrumento em 215 escolares (90 meninas e 125
Composto por 10 questões, nove das quais as meninos). Observaram-se: α = 0,83 para meninas, α =
respostas são dadas em uma escala com 5 itens. O 0,80 para meninos e α = 0,83 para total.
item 1 apresenta uma lista de esportes, atividades de Estudo 2: Obteve-se α e CCI a partir de duas
lazer e jogos, com espaço para outras atividades, na aplicações realizadas com 1 semana de intervalo em
qual se assinala a categoria referente a frequência de 84 escolares: α = 0,79 e α = 0,89 para primeira e
prática nos últimos 7 dias (não, 1-2 vezes, 3-4 vezes, segunda aplicações; CCI = 0,75 (meninos) e CCI =
5-6 vezes ou 7 vezes ou mais). Outros seis itens 0,82 (meninas).
avaliam a atividade física durante a educação física, Estudo 3: 200 escolares (98 meninos e 102 meninas)
intervalo escolar, almoço, período logo após a escola, completaram o PAC-C três vezes em um ano (janeiro,
noite e final de semana. O item 8 solicita que se abril e outubro-novembro). O coeficiente do modelo
escolha qual das alternativas descreve melhor os generalizado (G) foi de 0,83 e 0,88 para média de 2
últimos 7 dias em relação à realização de atividade escores e 3 escores, respectivamente.
Validade
física e o item 9 se refere à frequência de realização
de atividades físicas (nenhuma, muito pouco, razoável, A validade concorrente foi avaliada utilizando
freqüentemente, muito freqüentemente) para cada dia acelerômetro como critério, usado durante uma
da semana anterior. O item 10 avalia se a criança semana por 97 estudantes. Obteve-se correlação
esteve doente ou se houve algum evento que a entre counts/dia e escore de atividade física: r=0,39.
impedisse de praticar regularmente atividade física na Avalia a validade de construto por meio da correlação
entre o PAC-C e outros instrumentos.
última semana.
Características operacionais
Permite quantificar um escore geral de atividade física
a partir da média dos escores dos itens 1 a 9, sendo Desenvolvido para ser preenchido em menos de 20
maiores escores indicadores de níveis maiores de minutos. Possui manual para administração do
atividade física. O PAC-C não permite quantificar instrumento.
gasto calórico, frequência, duração e intensidade das
atividades, não devendo ser aplicado no período de
férias e feriados.
13
Cuestionario de actividad e inactividad de los estudiantes mexicanos (CAINM)
Confiabilidade
Instrumento
Questionário de atividade física do mês anterior, Teste-reteste, aplicados a 104 escolares no período
autopreenchido por residentes da Cidade do México de 6 meses. Obteve-se coeficiente de correlação de
de 10 a 14 anos.
Pearson para assistir televisão (r = 0,53), sono (r =
Característica do instrumento e da aferição
0,40), realização de tarefas (r = 0,09), atividades
Composto de 14 itens que estimam tempo (h) de moderadas (r = 0,39), caminhada (r = 0,43), atividades
realização de atividades físicas moderadas (MET entre vigorosas (r = 0,55) e atividades moderadas a
3,0 e 5,9) e vigorosas (MET ≥ 6,0) do mês anterior. vigorosas (r = 0,48).
Validade
Contém também uma pergunta aberta para o registro
de outra atividade habitual. Inclui atividades A validade concorrente foi avaliada utilizando um
sedentárias (tempo em horas na frente da televisão e instrumento aplicado às mães em 111 escolares.
jogando vídeo game), tempo dedicado a realização de Obteve-se correlação de Pearson (r) para atividades
tarefas escolares e tempo de sono do mês anterior, de assistir televisão e realização de tarefas (r = 0,32),
fazendo distinção entre dias da semana e finais de sono (r = 0,43), atividade física moderada (r = 0,27),
semana. Para tempo em TV os itens são ponderados caminhada (r = 0,22), atividade física vigorosa (r =
e somados obtendo-se uma estimativa do tempo total 0,27), atividade física moderada a vigorosa (r = 0,11)
por dia. Há também uma pergunta sobre enfermidades
no mês anterior.
Permite quantificar: tempo em atividades sedentárias,
tempo em atividades físicas moderadas a vigorosas.
14
24 Hour Recall
Confiabilidade
Instrumento
Questionário de atividade física do dia anterior, Não investigada.
Validade
administrado por entrevista em residentes de Maputo,
A validade concorrente foi avaliada utilizando a
Moçambique, com idade entre 10 a 15 anos.
Característica do instrumento e da aferição
observação direta como medida critério. Dois
A partir de uma lista que contém atividades avaliadores observaram 16 escolares durante um dia e
sedentárias, domésticas, de transporte, jogos e registraram as atividades a cada minuto (CCI entre
esportes, as crianças relatam o tempo (min) em avaliador = 0,90). No dia posterior aplicou-se o
atividades do dia anterior nos períodos da manhã, recordatório de 24 horas. Obteve-se CCI para tempo
tarde e noite, sendo possível anotar outras atividades em atividades físicas leves (0,50), moderadas (0,69) e
não contidas na lista. Permite quantificar: tempo em vigorosas (0,66).
Características operacionais
atividades físicas leve, moderada e vigorosa; e gasto
energético em atividades (a partir de valores de MET). Existência de treino prévio com avaliadores incluindo
sessões práticas com supervisão.
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One Week Recall

Confiabilidade
Instrumento
Questionário de atividade física habitual, administrado Teste-reteste, aplicados em 76 escolares em um
por entrevista em residentes de Maputo, Moçambique, intervalo de 30 dias. Obteve-se CCI para atividades
domésticas (CCI = 0,80), jogos (CCI = 0,78), esportes
com idade entre 10 a 15 anos.
Característica do instrumento e da aferição
(CCI = 0,68), caminhada (CCI = 0,38) e coeficiente de
A partir de uma lista com atividades físicas atividade (CCI = 0,78).
Validade
domésticas, jogos e esportes, as crianças relatam a
frequência de prática (nunca, 1-2 vezes, 3-4 vezes, 5- Mesmo delineamento utilizado no instrumento 24 Hour
6 vezes ou maior que 6 vezes). Registra-se também o Recall com exceção da diferença de tempo entre a
tempo médio de caminhada por dia (<30 min, entre 30 aplicação do instrumento e a observação direta (15
e 60 min e >1 hora) e há espaço para preenchimento dias). O coeficiente de correlação de postos entre os
métodos foi de 0,34.
de outras atividades não contidas na lista.
Características operacionais
Permite quantificar o “coeficiente de atividade”
calculado como a soma dos valores MET ponderado Mesmas observações do questionário 24 Hour Recall.
pela frequência da atividade.
15
Godin-Shephard Questionnaire
Instrumento
Confiabilidade
Questionário de atividade física habitual, administrado Investigação da confiabilidade realizada em outros
por entrevista em americanos de 7 a 11 anos.
estudos com coeficientes de confiabilidade variando
Característica do instrumento e da aferição
entre r=0,48 a r=0,84. Autores relatam que a
Participantes devem relatar o número de vezes por confiabilidade foi maior em grupos populacionais com
semana que normalmente se engajam em atividades maior idade.
Validade
físicas leve (freq leve), moderada (freq moderada) e
vigorosa (freq vigorosa) por no mínimo 15 minutos. A validade concorrente foi avaliada utilizando o
Permite quantificar a média de atividade física acelerômetro como medida critério, usado por 3 dias
semanal utilizando-se ponderações: (3 x freq leve) + (6 consecutivos por 61 meninas. A correlação de
Spearman entre média de atividade física semanal e
x freq moderada) + (9 x freq vigorosa).
counts foi de 0,10.
16
GAQ (GEMS Activity Questionnaire)
Confiabilidade
Instrumento
Questionário de atividade física do dia anterior e Teste-reteste, aplicados em 68 meninas afrohabitual, autopreenchido por meninas afro-americanas americanas com 4 dias de intervalo. Obteve-se
coeficiente de correlação de Pearson para atividades
de 8 a 9 anos.
Característica do instrumento e da aferição
físicas do dia anterior (r = 0,78) e habitual (r = 0,82);
A partir de uma lista com 28 tipos de atividades físicas, bem como atividades sedentárias do dia anterior (r =
as crianças registram a duração das atividades 0,47) e habitual (r = 0,48).
Validade
realizadas no dia anterior (0=não praticou, 1=praticou
menos que 15 minutos e 10=mais que 15 minutos). A validade concorrente foi avaliada utilizando o
Para atividade habitual registra-se a frequência das acelerômetro como medida critério, usado por 4 dias
atividades (0=nunca, 1=um pouco, 10=muito). Relata- consecutivos nas mesmas 68 meninas. O GAQ foi
se também duração de atividades sedentárias do dia aplicado duas vezes (no dia de colocação e na
anterior e habitual a partir de uma lista: 0= não remoção). É descrita ausência de correlação
realizado, 0,25= menos que 30 minutos, 0,75= 30 min significante entre o escore total para atividades físicas
e os resultados do acelerômetro. Ao retirarem 10
– 1 hora, 1,5= 1-3 horas e 2,5= mais que 3 horas.
Permite quantificar: Escore total de atividade física atividades não mencionadas pelas crianças, os
calculado como (∑MET x escore)/(∑MET) e escore autores observaram r= 0,21 e r=0,25 para atividade
médio de atividades sedentárias, calculado pela soma física do dia anterior e habitual, respectivamente.
dos escores/número de atividades relatadas.
16
Activitygram
Instrumento
Confiabilidade
Constitui-se programa computacional que apresenta Não investigada
Validade
um questionário de atividade física de 3 dias,
autopreenchido por meninas afro-americanas de 8 a 9 Mesmo delineamento do GAQ. O Activitygram foi
anos que registram as atividades dos últimos três dias. administrado no dia de remoção do acelerômetro.
Característica do instrumento e da aferição
Para a validade concorrente, obteve-se a correlação
Registram-se as atividades físicas e períodos de de Pearson entre a média de counts/min de 4 dias e
repouso em intervalos de 30 minutos das 7:00 às média do escore de atividade física dos 3 dias
22:30. Para cada atividade, escolhe-se um nível de relatados no Activitygram: r = 0,37.
Características operacionais
intensidade: 0= repouso; 1= fácil (leve); 2= não tão
cansativo (moderado); 3= muito cansativo (vigoroso). Utilização de instrumento em papel para auxiliar no
Registra-se também a duração das atividades: “parte registro das atividades e posterior preenchimento do
do tempo” (15 minutos) ou “maior parte do tempo” (30 Activitygram. Os autores relatam cansaço, dificuldade
minutos).
na administração do Activitygram devido ao uso de
dificuldade
em
preencher
o
Permite quantificar um escore minuto-intensidade computadores,
multiplicando-se os escores de intensidade e duração instrumento em papel bem como em lembrar as
(15 ou 30 minutos).
atividades dos últimos 3 dias.
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Fels Physical Activity Questionnaire for Children
Instrumento
Para intensidade: leve=0,76, moderada = 1,26 e
Questionário de atividade física habitual do último ano, vigorosa=1,76, obtidas com base em valores de MET.
Confiabilidade
autopreenchido por americanos de 7 a 19 anos
Teste-reteste aplicados em 70 escolares do 3º ao 5º
residentes em zona rural.
Característica do instrumento e da aferição
ano com 5 dias de intervalo. Obteve-se coeficiente de
Contém oito perguntas. Nas questões 1, 2 e 7 as correlação intraclasse para índice total (CCI = 0,70),
crianças registram a frequência (às vezes, índice de esporte (CCI = 0,64), índice de lazer (CCI =
freqüentemente e sempre) de prática de esportes, 0,54) e índice de trabalho (CCI = 0,48).
Validade
jogos e tarefas realizados dentro e fora da escola e em
casa. As questões 3 e 8 são relativas a percepção da A validade concorrente foi avaliada utilizando o
quantidade de suor devido à prática de esportes, acelerômetro como medida critério, usado por 6 dias
jogos, ou tarefas domésticas; e as questões 4 e 5 se consecutivos em 70 escolares. Observou-se
referem à frequência de esportes e atividades coeficiente de correlação de Spearman entre
sedentárias. Na questão 6 registram-se os minutos de counts/min e os itens do instrumento considerando as
caminhada ou de uso de bicicleta. As questões 3-6 e 8 aplicações 1, 2 e média das duas. Para o índice total
apresentam como resposta categorias da escala de os valores foram de r=0,32 e r=0,28 para as
Likert (nunca, raramente, às vezes, freqüentemente e aplicações 1 e 2, respectivamente. Considerando a
muito freqüentemente). Permite quantificar um escore média das duas aplicações: r=0,34; 0,32; 0,28 e 0,08
total a partir da soma de índices para esporte, lazer e para escores totais, de esporte, lazer e de trabalho,
trabalho. Nas questões 1, 2 e 7 são utilizadas respectivamente.
ponderações (para frequência: às vezes=0,5,
freqüentemente=2,5 e sempre=4,5.
18
NPAQ - Netherlands Physical Activity Questionnaire
Instrumento
Confiabilidade
Questionário preenchido por pais ou professores Teste-reteste aplicados a 72 pais com intervalo de 2 a
(proxy report) que se propõe a capturar padrões de 8 semanas. Os valores de CCI para atividade física
atividade física por meio de questões sobre foram de 0,70 (IC95%: 0,56 – 0,80) e para tempo
preferências e escolhas das atividades realizadas assistindo televisão de 0,70 (IC95%: 0,55 – 0,80).
Validade
diariamente pelas crianças nos últimos 6 meses,
A validade concorrente foi avaliada utilizando o
direcionado para crianças americanas de 4 a 7 anos.
Característica do instrumento e da aferição
acelerômetro como medida critério, usado por 4 dias
Consiste em 7 questões com 5 opções de resposta na consecutivos, incluindo um dia do final de semana, por
escala Likert codificadas de 1 a 5. Registra-se também 72 crianças. Obteve-se coeficiente de correlação de
Spearman entre escore de atividade física e total em
o tempo médio assistindo televisão por dia.
Permite quantificar: escore geral de atividade física por atividades (counts/min) (r=0,33), e tempo em
meio da media dos itens 1 a 7; e tempo assistindo atividades vigorosas (r=0,36). Para tempo assistindo
televisão.
televisão, tais valores foram ambos de 0,16
Características operacionais
Duração da aplicação: 2 minutos.
19
The Multimedia activity recall for children and adolescents (MARCA)
Instrumento
Confiabilidade
Constitui-se programa computacional que apresenta Teste-reteste aplicados a 32 escolares no mesmo dia,
um questionário de atividades física do dia anterior, com média de 285 minutos de intervalo. Os valores de
autopreenchido por americanos de 9 a 13 anos.
CCI para NAF, tempo em atividade física moderada
Característica do instrumento e da aferição
(MET ≥ 3) e tempo em locomoção foram de 0,93; 0,94
O instrumento consiste de 3 módulos: i) questionário e 0,88, respectivamente. Os limites inferiores e
de atividades do dia anterior realizadas por 5 minutos superiores de concordância, segundo estratégia de
ou mais (dia escolar ou não, final de semana ou Bland-Altman foram: -0,30 a +0,30 para NAF; -53,4 a
feriado); ii) compêndio do custo metabólico de +51,2 para tempo em atividade física moderada: e atividades específico para crianças; iii) módulo 65,4 a +79,2 para tempo em locomoção.
analítico, sendo os módulos ii e iii específicos para o
Validade
pesquisador. A criança registra a duração de A validade concorrente foi avaliada utilizando o
atividades realizadas a partir de uma lista com 200 acelerômetro como medida critério, usado no dia
atividades agrupadas em 7 categorias (inatividade; anterior à aplicação do MARCA de uma amostra de 66
transporte;
jogos/esporte;
trabalho
escolar; escolares. As correlações de Spearman foram: 0,45
autocuidado; tarefas e outras), segundo períodos do para counts/min e NAF; 0,35 para total de counts do
dia individualizados. Para as atividades de locomoção, período monitorado e tempo em atividade física
jogos e esportes, relata-se a percepção de esforço moderada a vigorosa; 0,37 para total de counts e
(baixa, média ou forte). O módulo iii permite tempo em locomoção. Para a validade de construto, o
quantificar: nível de atividade física (NAF), calculada MARCA foi preenchido por 1429 crianças e
como múltiplo da taxa metabólica de repouso de um adolescentes por no mínimo 2 dias de um total de
gasto energético diário (MET/dia); tempo gasto acima cinco (no mínimo um dia escolar e um dia do final de
de um determinado valor de MET (exemplo, MET ≥ 3); semana), sendo avaliada por meio da verificação do
tempo gasto nas atividades deitado, sentado, em pé percentual de mudança nas variáveis relativas à
ou em locomoção; tempo total e custo energético total atividade física para um ano de incremento na idade.
Características operacionais
(a partir dos valores de MET das atividades relatadas)
de uma atividade ou um grupo de atividades; e No teste-reteste, as crianças receberam instruções
distribuição do tempo gasto em uma ou um grupo de idênticas nas duas aplicações do MARCA, sob
atividades
supervisão de assistentes treinados.
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DISCUSSÃO
O presente estudo, por meio de revisão sistemática, apresenta e
discute características de 18 questionários que permitem aferir atividade
física entre grupos etários que incluam crianças com idades entre 7 e 10
anos. Grande parte dos questionários foi desenvolvida para uso em
populações americanas, sendo que não foram identificados questionários
específicos para crianças brasileiras. Os instrumentos foram em sua maioria
autopreenchida pelas crianças e apresentam características tais como lista
de atividades físicas, divisão do dia em períodos e quantificação da atividade
física usando valores de equivalentes metabólicos (MET) obtidos de
compêndios de atividade física. Os instrumentos são capazes de aferir
atividade física do dia anterior, dos últimos sete dias e habitual, apresentam
índices de confiabilidade variando de 0,34 a 0,94 e de validade de 0,11 a
0,60, sendo o acelerômetro o critério mais utilizado para apreciação da
validade. O tempo médio de aplicação do instrumento foi averiguado em
cinco instrumentos, variando de 2 a 35 minutos.
Entre as características dos questionários, ressaltam-se na presente
discussão: i) modo de preenchimento, que incluem estratégias proxy report,
autopreenchimento, administração por entrevista e uso de computadores; ii)
período no qual o instrumento capta atividade física; iii) formato do
questionário; iv) índices de atividade física propostos.
No modo de preenchimento, a estratégia proxy report utiliza pais ou
professores como respondentes, sendo que nesta revisão dois instrumentos
utilizam tal estratégia em crianças de 4 a 8 anos10,18, com indicador de
validade variando entre 0,33 a 0,53, dependendo do índice de atividade
física

utilizado.

Para

o

instrumento

NPAQ18,

os

valores

de

CCI

apresentados, próximos a 0,70, sugerem boa precisão dos resultados para a
faixa etária. O instrumento é simples e identifica o comportamento da criança
em relação às atividades físicas nos últimos 6 meses, não considerando o
tipo, a intensidade e duração da atividade. Destaca-se, no entanto, que a
estratégia proxy report apresenta limitações se considerado que a percepção

45

do respondente pode não retratar fielmente o comportamento da criança,
acarretando, neste caso, em viés de informação20.
A entrevista é destacada na literatura como uma estratégia para
melhorar

a

acurácia

autopreenchimento

da

informação,

sendo

preferida

ao

4,20

. Em crianças, a entrevista pode proporcionar maior

controle, permitindo que sejam identificadas as que apresentam limitações
cognitivas para responderem ao questionário, fato este de difícil controle
quando autopreenchidos3,4.
O uso de programas computacionais que incluem questionários para
aferição de atividade física em crianças é ainda recente na literatura. Dois
instrumentos desta revisão – Activitygram16 e MARCA19 - são preenchidos
diretamente em microcomputadores, sendo que o MARCA19 apresentou
resultados consideráveis de confiabilidade e validade. Entre os pontos
positivos do uso de microcomputadores, cita-se a possibilidade de
armazenamento das informações referentes à quantificação da atividade
física, sem necessidade de posterior digitação, tabulação e construção dos
índices; uso de recursos como imagens e sons que podem auxiliar no
engajamento e no entendimento da criança durante o preenchimento;
possibilidade de realizar modificações na estrutura do questionário (por
exemplo, modificar de dia escolar para dia de final de semana). Identificamse como limitantes possíveis dificuldades operacionais, uma vez que se
necessita do equipamento, acarretando maior custo. Além disso, crianças
mais jovens podem ter dificuldade no uso e entendimento deste recurso,
como evidenciado por Ridley et al.19, que encontraram para o MARCA
coeficientes de correlação (validade) entre 0,1 e 0,21 quando utilizado por
crianças menores de 11 anos e entre 0,41 e 0,57 para crianças com 11 anos
ou mais. Apesar da crescente acessibilidade aos computadores, a aplicação
de questionários em crianças usando tal recurso necessita de mais estudos.
Sobre o período captado, um questionário afere atividade física dos
últimos 30 dias13 e quatro, a atividade física habitual14-17. Somente os
questionários One Week Recall14 e Fels Physical Activity Questionnaire for
Children17 apresentaram indicadores de confiabilidade acima de 0,70 e de
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validade acima de 0,30. Ressalta-se, contudo, que o One Week Recall14 foi
aplicado em crianças de 10 a 15 anos de idade. Já o questionário de Treuth
et al.17 parece ser mais adequado para uso em populações de crianças, com
indicadores de confiabilidade e validade específicos para tal população.
Outro período de captação da atividade física comum entre os
questionários se refere aos últimos sete dias. Dos cinco questionários
configurados dessa forma, dois apresentaram CCI > 0,70 e coeficiente de
correlação (validade) > 0,30: Weekly Activities Checklist8 e o PAQ-C11,12,
sendo que este último também envolve uma amostra com ampla faixa etária
(8 a 14 anos). Já o Weekly Activities Checklist8 tem a vantagem de ser
específico para crianças de 9 anos.
Em relação a questionários do dia anterior, três instrumentos
identificados no presente estudo apresentam indicador de confiabilidade >
0,70 e de validade > 0,30: o Physical Activity Checklist Interview (PACI)9, o
Self-Administered Physical Activity Checklist (SAPAC)9 e o MARCA19,
direcionados a crianças com média de idade de 10,9 anos9 e na faixa etária
de 9 a 13 anos19.
O PACI apresenta potencial para ser utilizado em grupos populacionais
de 7 a 10 anos, pois apresenta características que são destacadas na
literatura como importantes para instrumentos de aferição de atividade física
específicos para crianças: administração por entrevista; avaliação do dia
anterior; questionário respondido pela criança; questionário com lista de
atividades físicas e divisão do dia em períodos segundo rotina escolar; e
apresentação de instruções que orientam o entrevistador3,19.
A divisão do dia é útil para reduzir erros de memória, pois o relato da
atividade física segue uma ordem cronológica, organiza o processo mental
da criança e permite que as atividades realizadas naquele período específico
sejam lembradas. Dessa forma, a divisão do dia segundo período escolar
segue a naturalidade da organização das atividades diárias realizadas por
crianças3.
A lista de atividades físicas pode auxiliar na lembrança do tipo de
atividade realizada, um importante aspecto da aferição do construto3.
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Corroborando

esta

constatação,

Sallis

et

al.8

compararam

quatro

questionários com formatos distintos direcionados a crianças de 9 anos. Os
resultados apontaram que o questionário que não continha uma lista de
atividades físicas foi o que apresentou piores resultados de validade.
Em dez questionários, os índices de atividade física são expressos em
equivalentes metabólicos (MET), calculados com base em valores
estabelecidos em compêndios de atividades21,22, possibilitando quantificar
um índice ponderado pela intensidade da atividade. Isso permite, por
exemplo, que duas atividades físicas, cujo tempo de engajamento seja o
mesmo, tenham pesos distintos segundo seu custo energético. Ressaltamse, contudo, limitações do uso de compêndios para obtenção dos valores
MET, uma vez que assumem que todos os indivíduos apresentam a mesma
taxa metabólica de repouso e que o custo energético da atividade é o
mesmo para todos os indivíduos, independente da idade, aptidão física e
esforço realizado23. Pela ausência de compêndios para crianças, alguns
questionários utilizaram compêndios apropriados a adultos. Ridley et al.24
publicaram um compêndio específico para crianças e adolescentes. Há,
contudo, necessidade de estudos que utilizem o compêndio proposto e que
forneçam elementos para sua utilização.
Sobre a confiabilidade dos estudos, é comum encontrar estudos que
utilizaram a correlação momento-produto de Pearson para avaliação desta
propriedade, procedimento que se constitui inadequado25-27. Indicadores
apropriados para avaliação da confiabilidade são o coeficiente de correlação
intraclasse28,29, o coeficiente de correlação de concordância proposto por
Lin27,30 e a abordagem de Bland-Altman25,26.
Um aspecto a ser considerado na avaliação de confiabilidade da
aferição de atividade física é o intervalo de tempo entre as aplicações do
questionário. Para se evitar a fonte de variabilidade relacionada ao dia, é
recomendado que a segunda aplicação seja referente ao mesmo dia da
primeira31. O questionário MARCA19, que permite o registro das atividades
realizadas no dia anterior, utiliza na avaliação de confiabilidade duas
aplicações no mesmo dia, com um intervalo de aproximadamente cinco
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horas entre as aplicações. Entre os instrumentos analisados, o MARCA19
apresenta os maiores valores de CCI na avaliação de confiabilidade (CCI =
0,93, 0,94 e 0,88, dependendo da variável analisada).
A principal forma de avaliação da acurácia dos instrumentos
identificados no presente estudo foi a validade concorrente, para a qual se
avalia, num mesmo momento, o preditor e o critério32. Quatorze
questionários utilizaram o acelerômetro como medida critério, sendo a soma
de counts por unidade de tempo o indicador de atividade física mais utilizado
sem a transformação em gasto energético. Tal estratégia evita erros de
estimação já que estudos apontam para a baixa acurácia do acelerômetro na
predição de gasto energético em crianças33,34.
Poucos estudos destacaram informações sobre aspectos operacionais
tais como: i) a duração da aplicação/preenchimento do questionário; ii)
treinamento prévio envolvendo os avaliados; iii) existência de manual de
instrução para a entrevista; iv) aspectos da coleta dos dados. A duração da
aplicação do questionário é uma informação importante que permite
estabelecer a relação de custo-efetividade. O treinamento prévio, em
populações de crianças, é essencial, pois permite reforçar conceitos
relacionados à noção de tempo, de atividade física, ao período que deve ser
lembrado, segmentação do dia e duração mínima da atividade. Os aspectos
iii e iv se referem ao entrevistador e estão relacionados à homogeneização
dos procedimentos da entrevista, possibilitando minimização de erros
sistemáticos3.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Identificar um questionário para aferição de atividade física envolve a
avaliação de suas propriedades psicométricas, o grupo populacional para o
qual foi desenvolvido, aspectos operacionais, características do instrumento
e índices que podem ser derivados dos dados. Ressalta-se ainda que,
apesar de instrumentos apresentarem características de confiabilidade e
validade, estas devem ser avaliadas a cada nova utilização.
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Discutem-se

também

conceitos

envolvidos

na

avaliação

das

propriedades psicométricas dos instrumentos identificados, reforçando
aspectos metodológicos importantes relativos às medidas estatísticas para
avaliação de confiabilidade, intervalo de tempo entre as aplicações e
medidas critério de atividade física na avaliação de validade.
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3.2 MANUSCRITO 2: CONFIABILIDADE DO QUESTIONÁRIO LISTA DE
ATIVIDADES FÍSICAS EM CRIANÇAS
Reliability of the Brazilian version of the Physical Activity Checklist Interview
in children

Artigo original: publicado na Revista de Saúde Pública. Ano 2011; volume
45, número 2: páginas 321-33.
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RESUMO
Objetivo: Avaliar a confiabilidade do questionário Lista de Atividades Físicas
em crianças. Métodos: O estudo é parte da adaptação transcultural do
questionário, realizado com 83 escolares de sete a dez anos, matriculados
do segundo ao quinto ano do ensino fundamental da cidade de São Paulo,
SP, em 2008. O questionário foi respondido pela criança por meio de
entrevista individual, apresenta lista com 21 atividades físicas moderadas a
vigorosas realizadas no dia anterior, é dividido em períodos (antes, durante e
após a escola) e possui seção de avaliação da entrevista. O questionário
permite quantificar: tempo em atividades físicas e sedentárias; e custos
metabólicos total e ponderado. A confiabilidade foi avaliada comparando-se
duas entrevistas realizadas com intervalo médio de três horas. Para a seção
C (avaliação da entrevista), compararam-se dados da primeira entrevista e
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de um avaliador externo. Utilizaram-se a proposta de Bland & Altman e os
coeficientes de correlação intraclasse e de correlação de concordância de
Lin na avaliação da confiabilidade. Resultados: Os limites inferiores dos
coeficientes de correlação intraclasse para os desfechos analisados
variaram

de

0,84

a

0,96.

A

precisão

e

concordância

variaram,

respectivamente, de 0,83 a 0,97 e de 0,99 a 1. A reta estimada a partir de
pares de valores obtidos nas duas aplicações para atividade física indica
elevada precisão dos dados. O item da entrevista com pior resultado foi a
habilidade em estimar tempo (regular em 27,7% das entrevistas). Os itens
da seção C apresentaram coeficientes de correlação intraclasse entre 0,60 e
0,70, exceto o nível de cooperação (0,46). Conclusões: A Lista de
Atividades Físicas apresenta alta confiabilidade para aferir atividade física e
sedentária do dia anterior em crianças.
Descritores:

Criança.

Atividade

Motora.

Avaliação.

Questionários.

Reprodutibilidade dos Testes.

ABSTRACT
Objective: To assess the reliability of the Lista de Atividades Físicas
(Brazilian version of the Physical Activity Checklist Interview) in children.
Méthods: The study is part of a cross-cultural adaptation of the Physical
Activity Checklist Interview, conducted with 83 school children aged between
seven and ten years, enrolled between the 2nd and 5th grades of primary
education in the city of São Paulo, Southeastern Brazil, in 2008. The
questionnaire was responded by children through individual interviews. It is
comprised of a list of 21 moderate to vigorous physical activities performed
on the previous day, it is divided into periods (before, during and after school)
and it has a section for interview assessment. This questionnaire enables the
quantification of time spent in physical and sedentary activities and the total
and weighted metabolic costs. Reliability was assessed by comparing two
interviews conducted with a mean interval of three hours. For the interview
assessment, data from the first interview and those from an external
evaluator were compared. Bland-Altman’s proposal, the intraclass correlation
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coefficient and Lin’s concordance correlation coefficient were used to assess
reliability. Results: The intraclass correlation coefficient lower limits for the
outcomes analyzed varied from 0.84 to 0.96. Precision and agreement varied
between 0.83 and 0.97 and between 0.99 and 1, respectively. The line
estimated from the pairs of values obtained in both interviews indicates high
data precision. The interview item showing the poorest result was the ability
to estimate time (fair in 27.7% of interviews). Interview assessment items
showed intraclass correlation coefficients between 0.60 and 0.70, except for
level of cooperation (0.46). Conclusions: The Brazilian version of the
Physical Activity Checklist Interview shows high reliability to assess physical
and sedentary activity from the previous day in children.
Descriptors:

Child.

Motor

Activity.

Evaluation.

Questionnaires.

Reproducibility of Results.

INTRODUÇÃO
É conhecida a associação da prática de atividade física com desfechos
de saúde em todas as idades, sobretudo no tratamento e prevenção da
obesidade infantil.12,18
A aferição da atividade física é um processo complexo por ser um
construto com mais de um domínio – lazer, doméstica, transporte e
ocupacional – e sua quantificação depende do tipo, intensidade, duração e
frequência da atividade.4,15 O Physical Activity Checklist Interview (PACI)23 é
um questionário para aferição de atividades físicas de crianças. Seguindo
procedimentos de adaptação transcultural propostos por Herdman et al10,11
(1997, 1998) e de operacionalização segundo Reichenheim & Moraes19
(2007), Cruciani et al6 (2011) propuseram sua versão brasileira, denominada
“Lista de Atividades Físicas” (LAF). Para tal, cumpriram-se as etapas de
apreciação das equivalências conceitual, de itens e semântica.
O objetivo do presente estudo foi avaliar a confiabilidade do LAF em
crianças como parte da apreciação de suas propriedades psicométricas.
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MÉTODOS
Participaram do estudo alunos do segundo ao quinto ano do ensino
fundamental na cidade de São Paulo, SP, em 2008. Calculou-se o tamanho
amostral em 83 escolares, sorteados segundo uma amostra aleatória
simples do total (n = 240), com o objetivo de estimar o coeficiente de
correlação intraclasse populacional ( ρ I ) com intervalo de confiança de 95%,
unicaudal, ρ 0 = 0,85, precisão de 10% e duas réplicas.24
O LAF foi aplicado por meio de entrevista individual em dia escolar e
permitiu aferir atividade física e sedentária do dia anterior. O instrumento
contém uma parte inicial com orientações gerais e instruções para a
entrevista (Anexo).
Para reforçar a habilidade da criança em estimar o tempo em atividade
física, são utilizados um relógio analógico e figuras geométricas que
representam 5, 15 e 30 minutos. São fornecidos exemplos de atividades
cotidianas, questionando-se quais duram mais ou menos que cinco minutos.
O questionário divide-se em seções A, B e C. Na seção A são
preenchidos os dados da criança, série, horário de início e fim da entrevista.
A seção B destina-se ao preenchimento do tempo de engajamento (minutos)
em 21 tipos de atividades moderadas a vigorosas (engajamento por cinco ou
mais minutos) realizadas nos períodos antes, durante e depois da escola,
bem como do tempo em atividades sedentárias (assistindo televisão/vídeo
ou usando computador/videogame antes e depois da escola). A seção C é
destinada à avaliação da entrevista quanto à atenção da criança, habilidade
para se lembrar do tipo de atividade e tempo de engajamento, cooperação,
credibilidade da entrevista e avaliação geral, e deve ser preenchida pelo
entrevistador após o término da entrevista.
O LAF quantifica: tempo (min) em atividades sedentárias (AS); tempo
(min) em atividades físicas moderadas a vigorosas (AF); custo metabólico
total das atividades relatadas (min x valor de MET de cada atividade física CMT); e custo metabólico total ponderado (min x valor de MET x ajuste pela
percepção de esforço - CMTp).

56

A percepção de esforço para cada atividade física é dada por meio da
pergunta: “Quando você <andou de bicicleta> por 5 minutos ou mais ontem
<antes da escola>, você sentiu dificuldade para respirar ou sensação de
cansaço nunca, às vezes ou na maior parte do tempo?”. Se a intensidade da
atividade física for de leve a moderada (MET até 5,9), multiplica-se por 1,1
(às vezes) ou 1,25 (maior parte do tempo). Para atividades com intensidade
vigorosas (MET ≥ 6), multiplica-se por 0,75 (nunca) ou 1,25 (na maior parte
do tempo).23 Os valores de MET foram obtidos do Compêndio de Atividades
Físicas de Ainsworth et al1 (1993).
Foram realizadas duas aplicações do LAF por dois entrevistadores,
com intervalo médio de três horas entre as aplicações (antes e após o
intervalo escolar). As seções A, B e C foram preenchidas pelos
entrevistadores e a seção C também foi preenchida por um avaliador
externo. Entrevistadores e avaliadores externos participaram de um
treinamento que compreendia a explicitação dos objetivos da pesquisa, o
estudo do LAF e discussões sobre as “Instruções para Entrevista”.
Os dados dos questionários foram digitados em duplicata, com
verificação de validade da digitação.a Utilizou-se o programa Stata, versão
10.0, para a análise estatística.b
Na avaliação de confiabilidade, compararam-se os valores das duas
entrevistas (seção B) e, para a avaliação da entrevista (seção C), foram
comparados os dados da primeira entrevista com os do avaliador externo. O
coeficiente de correlação intraclasse (CCI) e o respectivo intervalo de 95%
de confiança (IC95%),8 a abordagem de Bland & Altman2 (1999) e o
coeficiente de correlação de concordância de Lin13,14 (1989, 2000) foram
utilizados na análise.
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade
de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (12/11/2007, Protocolo nº
a

Dean AG, Arner TG, Sunki GG, Friedman R, Lantinga M, Sangam S, et al. Epi Info, a
database and statistics program for public health professionals. Atlanta: Centers for Disease
Control and Prevention; 2002.
b
StataCorp. Stata Statistical Software: Release 7.0. College Station: Stata Corporation;
2001.
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1598). Os responsáveis pelas crianças assinaram termo de consentimento
livre e esclarecido.

RESULTADOS
Dos 83 escolares participantes, 42 eram meninos e 41 meninas, com
idade média de 9,3 anos (valor mínimo = 7,1; valor máximo = 10,9; desviopadrão – dp = 1,0 ano). Devido à ocorrência de outliers, identificados por
diferenças excessivas nos resultados entre a primeira e a segunda
entrevista, optou-se pela exclusão de três escolares das análises de
atividade física e nove das análises de atividades sedentárias; um escolar
apresentou problema em ambos: basquete antes da escola (1ª entrevista –
E = 30 min; 2ª E = 5 min); futebol antes da escola (1ª E = 90 min; 2ª E = 60
min); vôlei antes da escola (1ª E = 60 min; 2ª E = 7 min); brincadeiras antes
da escola (1ª E = 0 min; 2ª E = 90 min); brincadeiras ao ar livre antes da
escola (1ª E = 30 min; 2ª E = 0 min); pular corda antes da escola (1ª E = 30
min; 2ª E = 10 min); tarefas ao ar livre antes da escola (1ª E = 30 min; 2ª E =
0 min); brincadeiras ao ar livre durante a escola (1ª E = 30 min; 2ª E = 0
min).
Tabela 1: Valores médios de atividade física diária e sedentária, segundo
sexo e total. São Paulo, SP, 2008.
Variável

Sexo masculino

Sexo feminino

Total

99,4 (79,4 - 119,5)

75,7 (58,5 - 93,0)

87,9 (74,6 - 101,1)

Custo metabólico total
a
(MET)

607,3 (483,7 - 730,9)

445,6 (335,3 - 555,8)

528,5 (445,2 - 611,7)

Custo metabólico total
a
ponderado (MET)

569,1 (448,9 - 689,3)

433,3 (331,8 - 535,7)

503,1 (424,2 - 582,0)

Tempo em atividade
b
sedentária (minutos)

112,0 (74,6 - 149,5)

95,7 (65,8 - 125,6)

103,6 (80,3 - 127,0)

Tempo em atividade física
a
(minutos)

a
b

atividade física (n=80)
atividade sedentária (n=74)
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Não existe diferença entre sexos para as variáveis de estudo (Tabela
1). Em ambos os sexos, o tempo médio em atividade física moderada a
vigorosa (AF) foi de 88 min (IC95%: 75;101) e de atividade sedentária (AS),
104 min (IC95%: 80;127). O valor médio e o IC95% do CMT foi de 528,5
MET (445,2;611,7) e do CMTp, 503,1 MET (424,2;582,0).
Comparando-se os valores de AF, AS, CMT e CMTp nas duas
entrevistas, observa-se que o limite inferior CCI variou entre 0,84 e 0,96. Os
valores de precisão (r) e acurácia em relação à concordância perfeita (Cb)
variaram, respectivamente, de 0,826 a 0,972 e de 0,985 a 1 (Tabela 2).
A Figura 1 mostra que a reta proveniente dos dados apresenta
estimativas de inclinação e intercepto similares aos da reta de 45º, indicando
alta concordância (precisão) dos dados provenientes do LAF. A Figura 2
indica independência entre a magnitude e a dispersão dos valores das
medidas de AF das duas entrevistas.

Tabela 2: Valores descritivos de confiabilidade da Lista de Atividades
Físicas. São Paulo, SP, 2008.
Variável

Tempo em atividade
b
física (minutos)
Custo metabólico total
b
(MET)
Custo metabólico total
b
ponderado (MET)
Tempo em atividade
c
sedentária (minutos)

CCI
(IC95%)
0,89
(0,84 – 0,93)
0,91
(0,87 – 0,95)
0,89
(0,84 – 0,94)
0,97
(0,96 – 0,98)

r

Cb

Diferença
média

Limites de
a
concordância
Inferior

Superior

0,826

0,985

4,48

-50,0

58,0

0,868

0,995

17,8

-294,6

330,2

0,856

0,992

25,8

-298,4

350,1

0,972

1

1,35

-47,4

50,1

CCI: Coeficiente de correlação intraclasse
r: Precisão (r)
Cb: Acurácia
a
Limites de concordância: (médiadif –1,96*dpdif e médiadif +1,96*dpdif)
b
atividade física (n=80)
c
atividade sedentária (n=74)
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Note: Data must overlay dashed line for perfect concordance

Minutos em atividade física 2ª entrevista

300

200

100

0
0

100

200

300

Minutos em atividade física 1ª entrevista

Figura 1: Distribuição conjunta dos valores de atividade física entre as duas
entrevistas. São Paulo, SP, 2008.

As diferenças médias de AF, CMT, CMTp e AS foram de 4,48 min, 17,8
MET, 25,8 MET, e 1,35 min, respectivamente. A partir dos limites de
concordância, observa-se que a primeira aplicação subestima AF em 95%
das vezes em até 50 minutos; CMT em até 294,6 MET; CMTp em até 298,4
MET; e AS em até 47,4 min (Figura 2, Tabela 2).
A duração média da entrevista foi de 27 minutos (dp = 7 min). Na
avaliação geral da seção C (Tabela 3), 13,3% das entrevistas foram
classificadas como regulares e 86,7% como boas, muito boas ou excelentes.
Os seguintes itens foram classificados como bons, muito bons ou
excelentes: atenção do participante (95,2%) e nível de cooperação (96,4%).
A habilidade dos participantes em lembrar as atividades realizadas no dia
anterior e a credibilidade das entrevistas apresentaram resultados
semelhantes, com 14,5% classificadas como regulares. A habilidade para
estimar tempo apresentou maior percentagem de casos classificados como
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regulares (27,7%); o restante apresentou conceito bom, muito bom ou
excelente.

60

40

Diferença

20

0

-20

-40

-60

-80
0

50

100

150

200

250

Média
Figura 2: Distribuição conjunta dos valores de atividade física pelas duas
entrevistas. São Paulo, SP, 2008.

Os valores de CCI variaram entre 0,60 e 0,70, exceto para “nível de
cooperação” (CCI = 0,46) (Tabela 3). Os intervalos de confiança para todos
os itens foram amplos, indicando baixa precisão no processo de estimação
dos parâmetros.
Na categoria “outras atividades”, foram citadas: alongamento (n = 10),
karatê (n = 4), skate (n = 2), handebol, ioga, cabo de guerra, andar de patins
e brincadeira de luta (n = 1).
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Tabela 3: Distribuição dos escolares segundo conceitos de avaliação e
aspectos da entrevista e coeficiente de correlação intraclasse com intervalos
de confiança de 95% para os itens da Seção C da Lista de Atividades
Físicas. São Paulo, SP, 2008. (n=83)
Habilidade
para
lembrar as
atividades
(%)

Habilidade
para
estimar
tempo (%)

Nível de
cooperação
(%)

Credibilidade
da entrevista
(%)

Conceitos

Avaliação
Geral (%)

Atenção do
participante
(%)

Ruim

0

0

0

0

1,2

0

Regular

13,3

4,8

14,5

27,7

2,4

14,5

Bom

28,9

34,9

28,9

36,1

19,3

27,7

Muito bom

51,8

42,2

42,2

27,7

55,4

49,4

Excelente

6,0

18,1

14,5

8,4

21,7

8,4

CCI

0,68

0,61

0,66

0,64

0,46

0,60

IC (95%)

0,56 - 0,80

0,47 - 0,75

0,53 - 0,79

0,51 - 0,77

0,28 - 0,63

0,45 - 0,74

Confiabilidade

CCI: Coeficiente de correlação intraclasse

DISCUSSÃO
As estimativas pontuais do CCI para AF, CMT, CMTp e AS foram
menores no estudo original:23 0,64, 0,65, 0,65 e 0,75, respectivamente,
quando comparadas aos limites inferiores das estimativas por intervalo no
estudo atual (0,84 a 0,96). Tais diferenças podem ser justificadas pelas
diferentes metodologias utilizadas. No original, os valores do PACI foram
obtidos por meio de entrevista individual e a segunda aplicação foi
autopreenchida por toda a classe. No presente estudo, procurou-se criar
condições experimentais idênticas nas duas aplicações.
As estimativas de confiabilidade do presente estudo são superiores a
grande parte dos resultados de questionários do dia anterior para crianças,
que apontam valores de CCI de 0,17,27 0,59,25 0,6022 e 0,94.20 No estudo de
Ridley et al20 (2006), o instrumento foi usado em 32 crianças australianas de
nove a 13,5 anos, com intervalo médio de 4 horas entre aplicações,
enquanto para os outros instrumentos estas foram realizadas em dias
separados. Segundo Patterson17 (2000), o intervalo de tempo entre as
aplicações em um estudo de confiabilidade deve ser de tal forma que os dias
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avaliados se sobreponham, evitando-se variabilidade devido ao dia da
semana.
O período de aferição captado pelo instrumento constitui objeto de
estudos, e os mais utilizados para aferir atividade física de crianças são os
questionários do dia anterior.26 Para Cale3 (1994), instrumentos que
solicitam a lembrança de atividades realizadas em períodos como a última
semana, mês ou ano podem ser inapropriados para crianças. Assim, um
ponto positivo do LAF é diminuir a chance de viés de memória.
As pequenas diferenças médias encontradas nos valores obtidos das
duas aplicações para AF, CMT, CMTp e AS (4,48 min; 17,8 MET; 25,8 MET
e 1,35 min, respectivamente) indicam boa confiabilidade do LAF. Entretanto,
os limites de concordância de Bland & Altman2 (1999) apresentam grande
amplitude. É possível que o LAF seja mais apropriado para a caracterização
de atividade física de grupos populacionais do que individuais. Apoiando
essa hipótese, tem-se os valores semelhantes de limites de concordância
descritos por Ridley et al20 (2006), que, pela estratégia de Bland & Altman2
(1999), observaram valores de -53,4 e 51,2 minutos. Ridley et al20 (2006)
argumentam que, apesar do alto CCI, seus resultados revelam ampla
variação nos limites de concordância, sugerindo que o instrumento possa ser
mais confiável para estimativas de grupos do que individuais.
Ao comparar os resultados da avaliação da entrevista (seção C) do
PACI

23

com os do presente estudo, observa-se que os percentuais de

entrevistas avaliadas como muito boas ou excelentes foram similares
(respectivamente): atenção do participante: 67% vs 60,3%; habilidade para
lembrar as atividades: 54% vs 56,7%; habilidade para estimar o tempo: 41%
vs 36,1%; nível de cooperação: 83% vs 77,1%; credibilidade da entrevista:
53% vs 57,8%; avaliação geral da entrevista: 56% vs 57,8%. Em ambos os
estudos, os resultados apontam que crianças têm dificuldade em estimar o
tempo das atividades realizadas no dia anterior.
Contudo, os itens da seção C do LAF apresentaram baixos valores de
confiabilidade. Sugere-se que tal seção seja utilizada para identificar
crianças com escores baixos e assim realizar outra entrevista.
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O compêndio de Ainsworth et al1 (1993) foi utilizado para o cálculo dos
escores de atividades físicas (ponderado e não ponderado), assim como no
estudo original, o que permite comparar valores de confiabilidade entre os
estudos. Esse compêndio1 foi proposto para a população adulta e, ainda que
Ridley et al21 (2008) tenham publicado um específico para crianças e
adolescentes, ainda não há estudos suficientes que adotem tal compêndio
para reforçar sua utilização.
O formato do LAF tem como referência o período escolar (antes,
durante e após a escola); portanto, não permite a aferição de atividades
físicas realizadas no final de semana. O ambiente escolar é descrito na
literatura como favorecedor de maior nível de atividade física, uma vez que
as crianças têm a oportunidade de participar de brincadeiras, jogos e de
aulas que promovam atividade física, incluindo educação física.7 Essa pode
ser uma das razões pelas quais crianças parecem ser mais ativas durante a
semana do que em finais de semana.7,9,16 Do ponto de vista do LAF, o efeito
de quantificar a AF somente durante a semana interfere na estimativa
semanal. Entretanto, em estudos de associação e correlação é possível que
não haja necessidade da quantificação semanal, mas sim de identificar
crianças mais ou menos ativas. Acredita-se que a análise da AF durante os
dias escolares possa produzir informações suficientes para qualificar grupos
populacionais relativos à quantidade de atividade física.
O relato da atividade física depende da maturidade cognitiva do
respondente,15 conforme observado na exclusão de 11 crianças, sugerindo
que as informações fornecidas antes da entrevista não seriam suficientes
para contornar tal situação. Como a maioria das exclusões refere-se às
atividades sedentárias (n = 9), supõe-se que a dificuldade na quantificação
esteja relacionada à baixa percepção na identificação dos momentos de
início e fim de realização das atividades sedentárias. Tornam-se necessários
estudos adicionais que explorem estratégias para minimizar a dificuldade de
aferição desse tipo de atividade.
Pode-se aplicar o LAF em crianças que freqüentem a escola no turno
da manhã; entretanto, o período após a escola será maior do que no formato
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original. Do ponto de vista da aferição da atividade física, esse fato não
interfere nos resultados, uma vez que os indicadores de atividade física são
propostos originalmente para o dia como um todo e não por períodos.
O LAF apresenta características importantes para instrumentos de
aferição de atividade física específicos para crianças:3,5 administração por
entrevista, avaliação do dia anterior, questionário respondido pela própria
criança, questionário com lista de atividades físicas e divisão do dia em
períodos, além de instruções que orientam o entrevistador.
O LAF apresenta alta confiabilidade para aferição de atividade física
em crianças de sete a dez anos. Por ser uma adaptação transcultural de um
instrumento validado na cultura do país de origem, é recomendada a
apreciação de sua validade na cultura-alvo.
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Anexo: Versão brasileira do instrumento Physical Activity Checklist Interview (PACI)
a

______
LISTA DE ATIVIDADES FÍSICAS (LAF)
ID
ORIENTAÇÕES GERAIS
O LAF é dividido em Instruções para entrevista e Questionário com 3 seções - A, B e C. O
conteúdo das Instruções orienta as falas dos entrevistadores, com exceção do texto entre
colchetes, que contém informações relativas à condução da entrevista. Na seção A do
questionário são anotados dados da criança; na B, dados das atividades físicas e de atividades
sedentárias do dia anterior; e a C se refere à avaliação da entrevista. Na sessão B, registre o
tempo, em minutos, para cada atividade física relatada pela criança nas colunas B, D e G. Use
uma folha para auxiliar na soma de minutos de cada atividade realizada. Coloque um traço se a
atividade física não foi realizada. Ao final de cada entrevista preencha a Seção C, o horário de
término e o número de identificação da criança (ID) nos campos específicos localizados no topo
de cada folha. Não anotar nada fora dos campos específicos do questionário LAF. Deve-se iniciar
a entrevista identificando-se.
INSTRUÇÕES PARA ENTREVISTA
I. INTRODUÇÃO
Vamos conversar sobre a atividade física que você fez ONTEM. Que dia da semana foi ontem?
Atividade física é o movimento do corpo em que você mexe seus braços e pernas. Em algumas
atividades físicas, você se movimenta de um lugar para outro, como correr ou caminhar. Que
outras atividades físicas são assim? Algumas atividades físicas podem ser feitas sem sair do
lugar, como polichinelos e abdominais. Você pode me dizer outras atividades físicas que podem
ser feitas sem sair do lugar?
II. TEMPO
Vamos perguntar quanto tempo de atividade física você fez ontem. O relógio vai ajudá-lo a nos
dizer [neste momento, o entrevistador mostra à criança um círculo em forma de relógio com 60
b
minutos e figuras geométricas que representam 30, 15 e 5 minutos] . Quantos minutos têm este
relógio todo? O que dura 60 minutos? Algumas coisas duram 30 minutos. Qual destes pedaços
representa 30 minutos? [A criança segura o relógio, e coloca as peças nos lugares corretos.] O
que você conhece que dura 30 minutos? Qual pedaço representa 15 minutos? O que você
conhece que dura 15 minutos? Quantos minutos duram este último pedaço? [mostrar o pedaço
correspondente a 5 minutos.] O que você conhece que dura 5 minutos? Queremos que você nos
conte as atividades físicas que você fez ontem e que duraram 5 minutos ou mais. Vamos ver se
conseguimos ter uma idéia do que dura 5 minutos ou mais.
Comercial de TV? (Criança responde mais ou menos que 5 minutos?)
Caminhar do carro até a escola? (mais ou menos que 5 minutos?)
Escovar os dentes? (mais ou menos que 5 minutos?)
Recreio? (mais ou menos que 5 minutos?)
Almoçar? (mais ou menos que 5 minutos?)
Você pode fazer uma atividade física por 5, 10, 20 ou mais de 60 minutos.
III. TEMPO REALMENTE EM ATIVIDADE

a
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b
Ver esquema do relógio em anexo

Às vezes, durante jogos ou atividades físicas, você pode parar e fazer outra coisa, como
descansar ou esperar na fila. Nós estamos interessados somente no tempo em que você realmente
fez atividade física. Por exemplo, se você saiu para andar de bicicleta por 20 minutos, mas parou
uma vez para entrar na casa de um amigo por 5 minutos, você de fato andou ativamente de
bicicleta por 15 minutos.
IV. INTRODUÇÃO DA LISTA DE ATIVIDADES
Vamos dividir o dia em 3 partes: antes da escola (aula), durante a escola e depois da escola. Para
cada parte, vamos perguntar que atividade física você fez, durante 5 minutos ou mais, usando uma
lista [mostrar Seção B do LAF]. Pode ser que você não tenha feito alguma ou nenhuma destas
atividades físicas, não tem problema. Gostaríamos também de saber sobre as atividades físicas
que você fez ontem e que não estejam na lista.
V. ENTREVISTA
A. ANTES DA ESCOLA
Pense sobre ontem no período antes da escola. Este período vai desde que você acordou até o
sinal da escola tocar para a aula começar e inclui atividades realizadas antes da aula começar. O
que você fez de modo geral antes de ir para a escola? Algo especial antes da escola? Pense nas
atividades físicas que você fez por 5 minutos ou mais ontem, antes da escola. [Use a lista de
atividades do inicio ao fim perguntando somente sobre ontem ANTES DA ESCOLA. Dê uma breve
explicação antes de perguntar sobre Caminhada, Corrida e Combinação de Caminhada e Corrida.
Para cada atividade referida, pergunte se eles sentiram sinais corporais de "dificuldade para
respirar" ou "sensação de cansaço" nunca, às vezes ou na maior parte do tempo, anotando as
iniciais N para nunca, AV para às vezes e MPT para maior parte do tempo nas colunas C, E e H.]
1

Você ______________ ontem antes da escola por 5 minutos ou mais?

2

Quantos minutos você realmente gastou ______________?

3

Durante os______________ minutos em que você esteve ______________,
você sentiu “dificuldade para respirar” ou "sensação de cansaço” nunca, às
vezes ou na maior parte do tempo?

4

Você ______________ outras vezes antes da escola? [Caso a resposta seja
afirmativa, repita a questão 2 perguntando Quantos minutos você realmente
gastou DESSA VEZ, e anote na folha auxiliar. Some os minutos e anote no
questionário o tempo total.]

[Somente para a atividade Exercícios: flexões de braço, abdominais, polichinelos] Você incluiu em
alguma outra atividade esse tempo que ficou realizando estes exercícios? Caso afirmativo,
pergunte “Qual atividade você fez?” e repita as perguntas de 2 a 4
*Antes de perguntar sobre o tempo de CAMINHADA e CORRIDA, explique:
Nós caminhamos e corremos muitas vezes durante o dia. Grande parte dessas atividades é curta,
não duram nem 5 minutos. Vamos falar sobre o que você fez por 5 minutos ou mais, como fazer
uma caminhada, andar até algum lugar ou levar seu cachorro para passear.
Antes de ir para escola, você caminhou por mais de 5 minutos seguidos? Quando foi a primeira
vez que você caminhou por mais de 5 minutos seguidos? Segunda vez? Alguma vez mais? Você
incluiu em alguma outra atividade esse tempo que ficou caminhando? [anote o número de vezes,
some-as e faça um círculo no total.]
[Repetir a sequência de perguntas para a atividade Corrida.]

*Antes de perguntar sobre COMBINAÇÃO DE CAMINHADA E CORRIDA explique:
Às vezes, é possível correr por uns minutos e depois caminhar por uns minutos e em seguida
correr um pouco mais.

Ontem antes da escola, você fez alguma combinação de caminhada e corrida por mais de 5
minutos? Você incluiu em alguma outra atividade esse tempo que ficou caminhando/correndo?
1

Você______________ ontem, por 5 minutos ou mais, depois da escola?
[Para as atividades Exercícios, Caminhada, Corrida e Combinação de caminhada
e corrida, perguntar se a criança já incluiu em outra atividade o tempo que ela
gastou nessas atividades.]

2

Quantos minutos você realmente gastou ______________?

3

Durante os______________ minutos em que você esteve ______________, você
sentiu “dificuldade para respirar” ou "sensação de cansaço” nunca, às vezes ou na
maior parte do tempo?

4

Além do que já foi dito, você fez algum outro curso, aulas extras ou treinos ontem
depois da escola?

* Na categoria OUTROS, pergunte sobre cursos, aulas extras e treinos.
Além do que já foi dito, você fez algum outro curso, aulas extras ou treinos ontem antes da
escola?
B.DURANTE A ESCOLA
[Use a lista de atividades e pergunte sobre as realizadas DURANTE A ESCOLA ontem.
Procure averiguar a intensidade. Ressaltar que este período vai desde o sinal da escola tocar
para a aula começar até o sinal da escola tocar para a aula acabar. Durante a escola, não é
necessário perguntar sobre a atividade de número 17.]
1

Você______________ ontem durante a escola por 5 minutos ou mais?
[Para as atividades Exercícios, Caminhada, Corrida e Combinação de
caminhada e corrida, perguntar se a criança já incluiu em outra atividade o
tempo que ela gastou nessas atividades.]

2

Quantos minutos você realmente gastou ______________?

3

Durante os____________ minutos em que você esteve _______________, você
sentiu “dificuldade para respirar” ou "sensação de cansaço” nunca, às vezes ou
na maior parte do tempo?

4

5

Você fez essa atividade durante o Recreio, Educação Física ou em outro
momento após o sinal tocar para a aula começar? [Na coluna F, codifique EF e o
número de minutos das atividades físicas realizadas durante a Educação Física;
R e o número de minutos das atividades realizadas durante o recreio; NA e o
número de minutos das atividades realizadas em qualquer outro momento
durante o período escolar.]
Além do que já foi dito, você fez algum outro curso, aulas extras ou treinos
ontem durante a escola?

D.ATIVIDADES SEDENTÁRIAS
[Para ser pesquisado depois que a atividade física já tiver sido investigada.]
Agora vou lhe perguntar sobre televisão/vídeo e computador ou videogames ANTES DA
ESCOLA.
Você assistiu televisão/vídeo por 5 minutos ou mais antes da escola ontem? Quanto tempo
você ficou assistindo televisão/vídeo? Quais programas você assistiu? Você usou computador
ou videogame por mais de 5 minutos ontem antes da escola? Quanto tempo ficou no
computador ou videogame?
Agora vou lhe perguntar sobre televisão/vídeo e computador ou videogames DEPOIS DA
ESCOLA.
Você assistiu televisão/vídeo por 5 minutos ou mais depois da escola ontem? Quanto tempo
você ficou assistindo televisão/vídeo? Quais programas você assistiu? Você usou computador
ou videogame por mais de 5 minutos ontem depois da escola? Quanto tempo ficou no
computador ou videogame?

C.DEPOIS DA ESCOLA
Esse é o período de tempo desde o sinal da escola tocar até você ir dormir e inclui atividades
realizadas na escola após o sinal tocar para a aula acabar. [Use a lista de atividades e pergunte
sobre as realizadas ontem DEPOIS DA ESCOLA.]
Seção A: DADOS INICIAIS DA ENTREVISTA

A1.Etiqueta com dados da criança
(nome, sexo, id, turma, série)

A2. Iniciais do entrevistador: _________ A3. Data da entrevista: ______/______/______
A4. Hora de início da entrevista: _______hr________min
A5. Hora de término: _______hr _______min
A6. Pergunte à criança: você teve aula de educação física ontem?
Não........1
Sim........2
A7. Em caso afirmativo, quantos minutos durou a aula de educação física? _________ min

__________

GUIA DE PERGUNTAS

ID
1. Assuma que a maioria das brincadeiras/jogos não são contínuos. Não é necessário investigar o tempo
parado em jogos como pique-bandeira, queimada ou jogos de revezamento.
.
2. Pergunte sobre tempo de descanso (de pausa). Subtraia do total e dê uma informação de retorno.

3. Se forem mencionados treinos, subdivida-os e pergunte as características particulares. Faça anotações
específicas separadamente.

4. Se um esporte praticado não for parte de um treino oficial de uma equipe, pergunte quanto tempo a criança
esteve “no jogo" ou "realmente jogou".

LISTA DE ATIVIDADES FÍSICAS (LAF)c

__________
ID

Seção B. ATIVIDADESd
C. Nunca (N), Às E. Nunca (N), Às
Vezes (AV), na Vezes (AV), na
Maior Parte do Maior Parte do
Tempo (MPT)
Tempo (MPT)
B.
Antes da
Escola

A. Atividade

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21

N
AV
MPT

D.
Durante a
Escola

N
AV
MPT

F. Educação
Física (EF),
Recreio (R),
Nenhum dos
Anteriores
(NA)
EF
R
NA

Andar de bicicleta
Natação
Ginástica olímpica: barras, trave de
equilíbrio, acrobacias, trampolim
Basquete
Beisebol/Softbol
Futebol americano
Futebol
Voleibol
Esportes com raquete: tênis,
badminton
Jogos com bola: queimada, taco,
jogo de atirar e apanhar a bola
Brincadeiras: pega-ladrão, pegapega, amarelinha, parquinho
Brincadeiras ao ar livre: subir em
árvores, esconde-esconde
Jogos aquáticos: piscina ou lago
Pular corda
Dança
Tarefas ao ar livre: cortar grama,
juntar grama, jardinagem, lavar
carro, lavar calçada
Tarefas dentro de casa: passar pano
no chão, passar aspirador, varrer
Exercícios: flexões de braço,
abdominais, polichinelos
Caminhada
Corrida
Combinação de caminhada e corrida

H. Nunca (N), Às
Vezes (AV), na
Maior Parte do
Tempo (MPT)
G.
Depois da
Escola

N
AV
MPT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21

Outros (Algum curso, aulas extras
ou treinos?)
22
23
24

22
23
24
Antes da escola
Televisão/Vídeo

Computador e
videogames

c

Depois da escola

I.1

I.2

_____horas_____ minutos

_____ horas _____ minutos

I.3

I.4

_____ horas _____ minutos

_____ horas _____ minutos

Adaptado de Physical Activity Checklist Interview: Sallis JF, et al. Validation of interviewer- and self-administered physical activity checklists for
fifth grade students. Med Sci Sports Exerc 1996; 28 (7): 840-51.
d
Anote nas colunas B, D e G o tempo de engajamento, em minutos, de cada atividade relatada pela criança

Seção C. AVALIAÇÃO DA ENTREVISTA
C1. AVALIAÇÃO GERAL DA ENTREVISTA COM O PARTICIPANTE:
Ruim ..............................

1

Regular ..............................

2

Boa ..............................

3

Muito boa ..............................

4

Excelente ..............................

5

C2. ATENÇÃO DO PARTICIPANTE:
Ruim ..............................

1

Regular ..............................

2

Boa ..............................

3

Muito boa ..............................

4

Excelente ..............................

5

C3. HABILIDADE DO PARTICIPANTE PARA LEMBRAR-SE DAS ATIVIDADES:
Ruim ..............................

1

Regular ..............................

2

Boa ..............................

3

Muito boa ..............................

4

Excelente ..............................

5

C4. HABILIDADE DO PARTICIPANTE PARA ESTIMAR O TEMPO:
Ruim ..............................

1

Regular ..............................

2

Boa ..............................

3

Muito boa ..............................

4

Excelente ..............................

5

Ruim ..............................

1

Regular ..............................

2

Boa ..............................

3

Muito boa ..............................

4

Excelente ..............................

5

C5. NÍVEL DE COOPERAÇÃO:

C6. CREDIBILIDADE DA ENTREVISTA:
Ruim ..............................

1

Regular ..............................

2

Boa ..............................

3

Muito boa ..............................

4

Excelente ..............................

5
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3.3 MANUSCRITO 3: VALIDADE CONCORRENTE DO QUESTIONÁRIO
LISTA DE ATIVIDADES FÍSICAS EM CRIANÇAS
Concurrent validity of the Brazilian version of the Physical Activity Checklist
Interview in children

Título corrido: Validade do LAF
Fernando Adami1 Denise Pimentel Bergamaschi1
1

Departamento de Epidemiologia, Faculdade de Saúde Pública da

Universidade de São Paulo (FSP-USP)

RESUMO
Objetivo: avaliar a validade concorrente e equivalência operacional do
questionário Lista de Atividades Físicas em crianças. Métodos: O estudo é
parte da adaptação transcultural do questionário Physical Activity Checklist
Interview, realizado com 118 escolares de sete a dez anos matriculados do
2° ao 5º ano do ensino fundamental na cidade de São Paulo, SP, em 2009.
Por meio do LAF foram quantificados: tempo de engajamento em atividades
físicas moderadas a vigorosas e atividades sedentárias; custos metabólicos
total e ponderado. Adotou-se o acelerômetro como medida critério de
atividade física, sendo quantificadas as variáveis atividade física total
(counts/min) e tempo em atividade física moderada a vigorosa. A validade
concorrente foi avaliada por meio do coeficiente de correlação de Pearson; a
equivalência operacional, por meio dos dados referentes à duração e
avaliação da entrevista. Resultados: Os valores de correlação entre os
resultados provenientes do questionário e do acelerômetro variaram de 0,34
a 0,40. Observou-se que o LAF superestima o tempo em atividade física
moderada a vigorosa quando comparado com o acelerômetro. A duração
média da entrevista foi de 24 minutos (valor mínimo = 13 min; valor máximo
= 41 min; desvio padrão = 5 min). O item da entrevista com pior resultado foi
a habilidade do escolar em estimar tempo (ruim ou regular em 24,8% das
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entrevistas). Conclusões: Em relação à versão original, o questionário Lista
de Atividades Físicas apresenta valores similares de indicadores de validade
concorrente e de equivalência operacional, confirmando a qualidade do
processo de adaptação transcultural. A utilização do instrumento em estudos
epidemiológicos, no entanto, deve ser vista com cautela.
Descritores: Criança. Atividade Motora. Avaliação. Questionários. Validade
dos Testes

ABSTRACT
Objective: To assess the concurrent validity and operational equivalence of
the Lista de Atividades Físicas (Brazilian version of the Physical Activity
Checklist Interview) in children. Methods: This study is part of a crosscultural adaptation of the Physical Activity Checklist Interview, conducted with
118 school children aged between seven and ten years, enrolled between
the 2nd and 5th grades of primary education in the city of São Paulo, SP,
Brazil, in 2009. The questionnaire enables the quantification of time spent in
physical and sedentary activities and the total and weighted metabolic costs.
It was adopted the accelerometer as a criterion measure of physical activity
and quantified the variables total physical activity (counts / min) and time
spent in moderate to vigorous physical activity. The concurrent validity was
assessed using the Pearson correlation coefficient while the operational
equivalence was assessed by means of data concerning the duration and
evaluation of the interview. Results: The correlation between the results from
the questionnaire and from accelerometer ranged from 0.34 to 0.40. It was
found that LAF overestimated time in physical activity when compared to the
accelerometer. The average duration of interview was 24 minutes (minimum
= 13 min, maximum = 41 min, standard deviation = 5 min). The interview item
showing the poorest result was the ability to estimate time (poor or fair in
24.8% of interviews). Conclusions: In relation to the original version, the
questionnaire Lista de Atividades Físicas has similar indices of concurrent
validity and operational equivalence, confirming the quality of the cross-
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cultural adaptation. However, its use in epidemiological studies must be
viewed with caution.
Descriptors:

Child.

Motor

Activity.

Evaluation.

Questionnaires.

Reproducibility of Results. Validity of Tests.

INTRODUÇÃO
A atividade física se constitui em um construto multidimensional
(atividades de lazer, ocupacionais, domésticas e de transporte) e apresenta
importância epidemiológica devido à associação com desfechos de saúde
em todas as faixas etárias. Em crianças, a prática de atividades físicas é um
importante fator de controle da obesidade infantil, doença considerada um
problema de saúde pública presente em vários países desenvolvidos e em
desenvolvimento, inclusive no Brasil (LOBSTEIN et al., 2004; KATZMARZYK
et al., 2008).
O processo de aferição de atividade física se apresenta como um tema
importante de investigação. Em pesquisas epidemiológicas, questionários
são reconhecidos como instrumentos viáveis de aferição devido a
características de custo reduzido e facilidade de aplicação (CALE, 1994;
RIDLEY et al., 2006).
No Brasil, há lacuna de questionários para aferição de atividade física
de crianças que apresentem indicadores de validade e confiabilidade
avaliados. Tal lacuna pode ser preenchida pelo desenvolvimento de novos
instrumentos ou pela adaptação transcultural de instrumentos desenvolvidos
em outros países e cujas propriedades psicométricas tenham sido avaliadas
(REICHEINHEIM e MORAES, 2007).
A adaptação transcultural consiste em uma série de passos
metodológicos criteriosos que orientam a elaboração de uma versão para a
cultura alvo de um instrumento já validado em outra cultura, envolvendo a
apreciação das equivalências conceitual, de itens, semântica, operacional e
de mensuração (HERDMAN et al., 1997, 1998; REICHEINHEIM e MORAES,
2007).
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CRUCIANI et al. (2011) cumpriram as etapas de apreciação das
equivalências conceitual, de itens e semântica do Physical Activity Checklist
Interview – PACI (SALLIS et al., 1996), questionário desenvolvido em
crianças americanas que permite aferir atividade física e cuja versão
brasileira foi denominada de Lista de Atividades Físicas – LAF. Como parte
da equivalência de mensuração, ADAMI et al. (2011) averiguaram a
propriedade de confiabilidade do LAF em crianças de 7 a 10 anos, com
resultados indicando elevada precisão (coeficiente de correlação intraclasse
> 0,84). Finalizando o processo de adaptação transcultural, são necessários
os estudos de validade e de apreciação da equivalência operacional do LAF,
sendo estes objetivos deste estudo.

MÉTODOS
Estudo

metodológico

realizado

em

Escola

de

Aplicação

de

Universidade Pública do município de São Paulo entre os meses de agosto e
dezembro de 2009, com 118 escolares de 7 a 10 anos sorteados de um total
de 240 matriculados do 2° ao 5º ano do Ensino Funda mental. Para o cálculo
do tamanho da amostra, adotou-se nível de significância igual a 0,05; teste
unicaudal; poder do teste igual a 0,90; e valor da correlação de Pearson
entre os métodos de aferição (ρ) igual a 0,3 (MACHIN et al., 1997).
O LAF é um questionário a ser administrado por entrevista em dias
escolares que permite aferir atividade física do dia anterior de crianças de 7
a 10 anos (ADAMI et al., 2011; CRUCIANI et al., 2011). A partir de uma lista
com 21 atividades físicas com intensidade de moderada a vigorosa ( ≥ 3
MET), as crianças relatam o tempo de engajamento em atividades
realizadas por 5 minutos ou mais nos períodos antes, durante e depois da
escola, e percepção de esforço. Há espaço para acrescentar tempo em
outras atividades físicas, assistindo TV, usando vídeo game e computador.
O LAF inclui ainda uma seção inicial denominada Instruções para Entrevista,
composta de instruções de preenchimento e notas orientadoras para o
entrevistador conduzir a entrevista e avaliar a criança sobre conceitos
relacionados à estimativa de tempo em atividades e à atividade física. Ao
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final do instrumento, encontra-se a Seção C que é destinada à avaliação da
entrevista.
Por meio do LAF quantifica-se: i) tempo em atividades sedentárias
(AS); ii) tempo em atividade física moderada a vigorosa (AF); iii) custo
metabólico total das atividades relatadas (min x valor de MET de cada
atividade física - CMT); iv) custo metabólico total ponderado (min x valor de
MET x peso dado segundo percepção do esforço - CMTp).
A percepção de esforço para cada atividade física é dada por meio da
pergunta: “Quando você <andou de bicicleta> por 5 minutos ou mais ontem
<antes da escola>, você sentiu dificuldade para respirar ou sensação de
cansaço nunca, às vezes ou na maior parte do tempo?”. Seguindo
recomendações do estudo original (SALLIS et al., 1996), se a criança relatar
atividades de intensidade leve a moderada (MET até 5,9), multiplica-se o
valor do CMT por 1,1 (às vezes) ou 1,25 (maior parte do tempo), uma vez
que não é esperado dificuldades para respirar em atividades nessa
intensidade. Para atividades vigorosas (MET ≥ 6), nas quais se espera
alguma dificuldade para respirar, multiplica-se o CMT por 0,75 (nunca) ou
1,25 (na maior parte do tempo). Os valores de MET são obtidos de
compêndio de atividades físicas (AINSWORTH et al., 1993).
Adotou-se como medida critério para avaliação da validade concorrente
do LAF o acelerômetro ActiGraph, modelo GT1M, que possui sensores
piezelétricos e microprocessadores que convertem as acelerações da parte
do corpo onde está fixado em uma medida denominada de counts, que
reflete a frequência e a intensidade do movimento (TRYON e WILLIANS,
1996). Os sinais de aceleração são captados e digitalizados por um
conversor analógico-digital numa taxa de 30 vezes por segundo (30 Hertz),
sendo posteriormente somados por um período de tempo denominado
epoch. No presente estudo, o acelerômetro foi programado para armazenar
counts com epoch de 1 minuto.
Como indicador de atividade física total, quantificou-se a média de
counts no dia (counts/min), calculada como a razão entre a soma de counts
em um dia e o tempo de utilização do aparelho, sendo removidos do
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denominador os períodos de não uso do equipamento, identificados a partir
de 20 minutos ou mais consecutivos de zero (TREUTH et al., 2004; OWEN
et al., 2009; EVENSON et al., 2010). Como indicador de tempo em atividade
física moderada a vigorosa, adotou-se o ponto de corte de 2000 counts/min
(OWEN et al., 2009; STEELE et al., 2009; FISHER et al., 2010). Considerouse 600 minutos ou mais como o tempo total válido de utilização do
acelerômetro (OWEN et al., 2009) e a ocorrência de 20000 counts ou mais
em um minuto indicadora de uso inapropriado do instrumento, sendo
considerado implausível (COLLEY et al., 2010).
O acelerômetro foi fixado no lado direito do quadril, acima da crista
ilíaca, por meio de uma fita elástica, com orientação de uso por um dia
completo, exceto durante o sono noturno e em atividades que envolvessem
água. Conforme apresentado no Quadro 1, o acelerômetro foi fixado no dia 1
e removido no dia 3, sempre durante o período escolar (vespertino),
totalizando sete períodos durante três dias de utilização, sendo a análise
referente a um dia completo de uso. A aplicação do LAF foi realizada no dia
3, garantindo, assim, que o dia captado pelo LAF coincidisse com o dia
durante o qual o acelerômetro registrou os dados.
Para a aderência ao uso do equipamento: i) os responsáveis pelas
crianças foram informados por telefone, em dia próximo à colocação do
acelerômetro,

sobre

procedimentos

relacionados

ao

seu

uso;

ii)

pesquisadores treinados orientaram individualmente as crianças sobre a
forma de colocação e utilização do acelerômetro; iii) avisou-se a criança, por
telefone, na manhã do dia em que o acelerômetro deveria ser utilizado; iv)
na tarde deste mesmo dia, pesquisadores conversaram com cada criança
para verificar se havia algum problema na utilização do equipamento.
Durante o mês de maio de 2009, realizou-se treinamento com três
pesquisadores envolvidos na pesquisa, cuja metodologia consistiu de: i)
explicações sobre a pesquisa e sobre o questionário LAF, ii) leitura e
discussão do LAF e das Instruções para Entrevista; iii) procedimentos para
coleta de dados do acelerômetro.
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Os dados do LAF foram digitados em duplicata, com verificação de
validade de digitação no programa Epi-infoa; os do acelerômetro foram
transferidos para um microcomputador por meio do software da ActiGraph,
sendo as variáveis atividade física total e tempo em atividade física
moderada a vigorosa obtidas por meio de rotina computacional desenvolvida
em linguagem Java.
A validade de critério, do tipo concorrente, foi investigada por meio da
correlação momento produto de Pearson entre os resultados provenientes
do LAF e os do acelerômetro (NUNNALY e BERSTEIN, 1995). Descreveu-se
a diferença entre o tempo em atividade física moderada a vigorosa obtido
pelo LAF e pelo acelerômetro por meio do boxplot. A apreciação da
equivalência operacional do LAF foi realizada por meio de análises da
duração da entrevista e dos resultados da Seção C (REICHENHEIM e
MORAES, 2007). Para a análise estatística, utilizou-se o programa Stata,
versão 10.0b.
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade
de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (Protocolo 1598, aprovado
em 12 de novembro de 2007). Os responsáveis pelas crianças assinaram o
termo de consentimento livre e esclarecido.

a

Dean AG, Arner TG, Sunki GG, Friedman R, Lantinga M, Sangam S, et al. Epi Info, a
database and statistics program for public health professionals. Centers for Disease Control
and Prevention, Atlanta, Georgia, USA, 2002.
b

StataCorp. Stata Statistical Software: Release 7.0. College Station, TX: Stata Corporation;
2001.
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Quadro 1: Procedimentos para o estudo de validade concorrente do LAF.
São Paulo, SP, 2009.
Dia da
(1)
semana

Período do dia
Manhã

Tarde

Noite

1

_

Fixação do
(2)
acelerômetro

Criança com
(2)
acelerômetro

2

Criança com
acelerômetro

Criança com
acelerômetro

Criança com
acelerômetro

3

Criança com
(2)
acelerômetro

Aplicação do LAF
retirada do
acelerômetro

(3)

e
_

(1) exceto sábado e domingo.
(2) Os dados do acelerômetro para estes períodos não foram considerados uma vez que os
dados do LAF são relativos aos três períodos do dia 2.
(3) Dados de atividade física referentes ao dia anterior.

RESULTADOS
Do total inicial de 118 crianças, nove não foram incluídas nas análises
devido a: idade maior que 11 anos (n=2); tempo total de utilização do
acelerômetro menor que 600 minutos (n=2); valores aberrantes de counts
em um minuto (n=1); não comparecimento à aula no dia anterior à aplicação
do LAF (n=1); baixa noção de tempo, identificada por meio das instruções
para a entrevista do LAF (n=3). Assim, foram incluídos nas análises
estatísticas 109 escolares (59 meninos e 50 meninas) com idade média de
9,12 anos (valor mínimo = 7,16; valor máximo = 10,98; desvio padrão = 1,05
anos).
Valores resumo das variáveis de estudo são apresentados na Tabela 1.
Observa-se, segundo o intervalo de confiança de 95%, que não existe
diferença entre sexo para tempo total de utilização do acelerômetro, cuja
média em ambos os sexos foi de 831,2 minutos (IC95%: 815,2 – 847,2 min).
Em relação às variáveis atividade física total (counts/min) e tempo em
atividade física moderada a vigorosa provenientes do acelerômetro,
observou-se que meninos apresentam valores médios maiores, indicando
que são mais ativos que meninas. As estimativas para meninos foram de,
respectivamente: 567,5 counts/min (IC95%: 526,5 – 608,5 counts/min) e
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69,2 minutos (IC95%: 61,0 – 77,3 min) e para meninas de 470,5 counts/min
(IC95%: 434,1 – 506,9 counts/min) e 44,4 minutos (IC95%: 38,1 – 50,6 min).
Tais diferenças entre os sexos não foram observadas com a utilização
do LAF, inclusive na comparação de tempo em atividades sedentárias. Em
ambos os sexos, o tempo médio em atividade física moderada a vigorosa
(AF) foi de 89 minutos (IC95%: 75 – 100 min); em atividade sedentária (AS),
111,8 minutos (IC95%: 94,4 – 129,3 min). Os valores médios e IC95% do
custo metabólico total das atividades relatadas (CMT) e do custo metabólico
total ponderado (CMTp) foram de 530,2 MET (461,1 – 599,2 MET) e 495,3
MET (432,1 – 558,5 MET) respectivamente.
Tabela 1: Valores médios de atividade física diária e sedentária obtidos do
acelerômetro e do LAF, segundo sexo e total. São Paulo, SP, 2009.
Variável

Meninos (n=59)

Meninas (n=50)

Total (n=109)

Tempo total de utilização
do acelerômetro (min)*

838,0 (815,6 – 860,3)

823,2 (799,7 – 846,7)

831,2 (815,2 – 847,2)

Atividade física total
(counts/min)*

567,5 (526,5 – 608,5)

470,5 (434,1 – 506,9)

523,0 (494,1 – 551,9)

Tempo em atividade física
- counts > 2000 (min)*

69,2 (61,0 – 77,3)

44,4 (38,1 – 50,6)

57,8 (52,1 – 63,5)

Tempo em atividade física
(minutos)**

97,8 (83,4 – 112,2)

78,6 (61,6 – 95,7)

89,0 (78,0 – 100,0)

Custo metabólico total
(MET)**

611,3 (517,7 – 705,0)

434,4 (335,5 – 533,3)

530,2 (461,1 – 599,2)

Custo metabólico total
ponderado (MET)**

557,4 (475,7 – 639,1)

422,1 (324,5 – 519,6)

495,3 (432,1 – 558,5)

Tempo em atividade
sedentária (minutos)**

129,6 (103,4 – 155,9)

90,8 (69,2 – 112,5)

111,8 (94,4 – 129,3)

* Dados estimados a partir do acelerômetro
** Dados estimados a partir do LAF

A investigação da relação entre os indicadores de atividade física
obtidos pelo LAF e pelo acelerômetro, realizada por meio da correlação de
Pearson, indicou valores entre 0,34 e 0,40, conforme detalhado na Tabela 2.
A variável atividade sedentária não apresentou correlação significante com
as variáveis do acelerômetro (p>0,149, dados não apresentados).
A Figura 1 apresenta o gráfico de dispersão do tempo em atividade
física moderada a vigorosa estimado pelo LAF e pelo acelerômetro (Figura
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1A) e o gráfico boxplot das diferenças dessa variável estimada pelos dois
instrumentos (Figura 1B). O gráfico de dispersão indica tendência linear
positiva dos dados, com fraca magnitude. Pelo boxplot, obervam-se valores
deslocados acima do zero, indicando estimativas maiores pelo LAF em 75%
das observações. Identifica-se a presença de valores aberrantes abaixo e
acima dos limites adjacentes inferior (1 valor) e superior (4 valores).

Tabela 2: Valores do coeficiente de correlação momento-produto de Pearson
(r) entre as variáveis do LAF e as do acelerômetro. São Paulo, SP, 2009.
LAF

Acelerômetro

Tempo
em
atividade
física
(minutos)

Custo
metabólico
total
(MET)

Custo
metabólico
total
ponderado
(MET)

r (p)
Atividade física total
(counts/min)

0,34
(<0,001)

0,38
(<0,001)

0,34
(<0,001)

Tempo em atividade
física (minutos)

0,36
(<0,001)

0,40
(<0,001)

0,35
(<0,001)

A duração média da entrevista foi de 24 minutos (valor mínimo = 13
min; valor máximo = 41 min; dp = 5 min). Em relação aos resultados da
seção de avaliação da entrevista do LAF (Tabela 3), observou-se que, na
avaliação geral da aplicação do questionário, 11,9% das entrevistas foram
classificadas como regular; o restante (88,1%), como boa, muito boa ou
excelente. Os itens relativos à “atenção do participante” e “nível de
cooperação” foram em 89% e 94,5% classificados como bom, muito bom ou
excelente, respectivamente. A habilidade do participante para lembrar as
atividades realizadas no dia anterior e a credibilidade das entrevistas
apresentaram resultados semelhantes, com aproximadamente 12,9%
classificadas como ruim/regular e o restante (87,1%) como boa, muito boa
ou excelente. A habilidade do participante para estimar tempo foi o item de
avaliação da entrevista que apresentou maior porcentagem de casos
classificados como ruim/regular (24,8%), de modo complementar, 75,2%
apresentaram conceito bom, muito bom ou excelente.
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Figura 1: Análise do tempo em atividade física moderada a vigorosa
proveniente do LAF e do acelerômetro: A) gráfico de dispersão; B) gráfico
boxplot da diferença LAF - acelerômetro. São Paulo, SP, 2009.
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Tabela 3: Distribuição dos escolares segundo conceitos de avaliação e
aspectos da entrevista para os itens da seção de avaliação da entrevista do
LAF. São Paulo, SP, 2009.
Conceitos

Avaliação
Geral

Atenção do
participante

Habilidade
para
lembrar as
atividades

Habilidade
para
estimar
tempo

Nível de
cooperação

Credibilidade
da entrevista

n (%)
Ruim

1 (0,9)

1 (0,9)

3 (2,8)

5 (4,6)

0 (0,0)

1 (0,9)

Regular

13 (11,9)

11 (10,1)

11 (10,1)

22 (20,2)

6 (5,5)

13 (11,9)

Bom

31 (28,4)

18 (16,5)

32 (29,4)

32 (29,4)

15 (13,8)

34 (31,2)

Muito bom

48 (44,0)

47 (43,1)

45 (41,3)

30 (27,5)

46 (42,2)

47 (43,1)

Excelente

16 (14,7)

32 (29,4)

18 (16,5)

20 (18,4)

42 (38,5)

14 (12,8)

DISCUSSÃO
Este estudo apresenta os passos de apreciação das equivalências de
mensuração, por meio de avaliação da validade concorrente, e operacional
referente à adaptação transcultural do questionário Physical Activity
Checklist Interview (PACI) (SALLIS et al., 1996). Os resultados apontam
para uma versão adaptada que, em relação ao original, apresenta valores de
correlação similares entre os indicadores de atividade física do instrumento
(AF, CMT e CMTp) e o indicador de atividade física total (counts/min)
proveniente do acelerômetro, sendo respectivamente de 0,34, 0,38 e 0,34 no
presente estudo e de 0,32, 0,38 e 0,38 no original. Isto indica que o LAF
apresenta valores de precisão maiores (ADAMI et al., 2011) e de acurácia
semelhantes aos apresentados pelo PACI. Aliado aos resultados da
apreciação das equivalências conceitual, de itens e semântica (CRUCIANI,
et al, 2011), constata-se equivalência entre as versões em relação aos
aspectos conceituais, de significado e de qualidade psicométrica, atestando
a qualidade do processo de adaptação transcultural.
As estimativas do coeficiente de correlação entre o LAF e o
acelerômetro, apesar de terem sido baixas, são similares ou superiores às
encontradas em grande parte dos estudos internacionais que validaram
outros questionários em crianças e que adotaram o acelerômetro como
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medida critério: 0,10 (SCERPELLA et al., 2002); 0,21 (TREUTH et al., 2003;
RIDLEY et al., 2006); 0,34 (SALLIS et al., 1993; TREUTH et al., 2005).
Alguns autores identificam como válidos instrumentos de aferição com
valores do coeficiente de correlação semelhantes aos do presente estudo
(SALLIS et al., 1996; RIDLEY et al., 2006). No entanto, não se pode deixar
de destacar que, a partir dos resultados encontrados, identificam-se como
necessários estudos adicionais sobre a capacidade do LAF em aferir
atividade física em estudos epidemiológicos e que comparem os dados
obtidos pelo LAF com outros questionários desenvolvidos para a mesma
faixa etária. Ressalta-se que, pela escassez de questionários brasileiros
para esta idade, tal comparação será possível na medida em que outros
questionários sejam desenvolvidos e validados.
Podia-se suspeitar que os pontos de corte de 2000 counts/min para
classificação de atividade física moderada a vigorosa fosse alto para a faixa
etária, o que explicaria o fato do LAF superestimar atividade física quando
comparado ao acelerômetro, resultando em magnitude fraca da correlação.
Entretanto, ao se utilizar o indicador de atividade física total (counts/min), a
magnitude da correlação permaneceu fraca, possivelmente devido à
natureza do que está sendo medido. A atividade física, principalmente nessa
faixa etária, não é constante e uniforme na intensidade durante um período
de tempo (CHINAPAW et al., 2010). O avaliado, contudo, ao referir o
movimento realizado, não percebe essas intermitências, relatando períodos
de atividade física com intensidade uniforme. Dessa forma os resultados do
presente estudo corroboram dados da literatura que indicam superestimativa
do tempo em atividade física quando se utiliza questionários (SALLIS et al.,
1996; HALLAL et al., 2010; PETERS et al., 2010).
A aferição de atividade sedentária se constitui ainda um desafio
metodológico, uma vez que existe na literatura carência de definição clara do
construto. O presente estudo encontrou correlação não significante entre os
dados de atividade sedentária provenientes do LAF e os de atividade física
proveniente do acelerômetro, ressaltando que o estudo original não
apresenta indicadores de validade para essa variável (SALLIS et al., 1996).
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A duração média da entrevista no estudo original (SALLIS et al., 1996)
foi de 17 minutos, menor do que a apresentada no presente estudo (24
minutos), provavelmente devido a diferença de idades, cujas médias foram
de 10,9 anos no estudo de SALLIS et al. (1996) versus 9,2 anos no
presente. Quanto à avaliação da entrevista (Seção C), os resultados
provenientes da aplicação do PACI (SALLIS et al., 1996) indicaram que os
percentuais de entrevistas avaliadas como muito boas ou excelentes foram:
i) atenção do participante: 67%; ii) habilidade para lembrar as atividades:
54%; iii) habilidade para estimar o tempo: 41%; iv) nível de cooperação:
83%; v) credibilidade da entrevista: 53%; vi) avaliação geral da entrevista:
56%. Na aplicação do LAF, tais valores foram, respectivamente, 72,5%,
57,8%, 45,9%, 86,7%, 55,9% e 58,7%, similares aos do estudo original. Em
ambos os estudos, os resultados apontam para a dificuldade das crianças
em estimar o tempo de engajamento em atividades realizadas no dia
anterior.
Conclui-se, assim, pela similaridade entre os aspectos operacionais
relacionados à aplicação do instrumento nas populações-alvo e fonte. A
equivalência operacional, portanto, foi constatada, uma vez que foi possível
reproduzir na cultura alvo os modus-operandis produzidos na cultura fonte.
Ademais, segundo REICHENHEIM e MORAES (2007), a equivalência de
mensuração é em parte atestada pela adequação operacional do processo
de aferição, apontando para uma equivalência operacional.
O LAF apresenta características que são destacadas na literatura como
importantes em instrumentos de aferição de atividade física específicos para
crianças:

administração

por

entrevista;

avaliação

do

dia

anterior;

questionário respondido pela criança; questionário com lista de atividades
físicas e divisão do dia em períodos segundo rotina escolar; e apresentação
de instruções que orientam o entrevistador (CALE, 1994; RIDLEY et al.,
2006).
A entrevista é destacada na literatura como uma estratégia para
melhorar a acurácia da informação, sendo preferida ao autopreenchimento.
Em crianças, a entrevista pode proporcionar maior controle, permitindo que
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sejam

identificadas

as

que

apresentam

limitações

cognitivas

para

responderem ao questionário, fato este de difícil controle quando
autopreenchidos (CORDER et al., 2008).
Em relação ao tempo durante o qual o instrumento capta atividade
física, a literatura indica que questionários do dia anterior são mais adotados
em pesquisas com crianças, sendo mais apropriados para uso nesta
população devido ao curto período de tempo entre a realização da atividade
e seu relato. Autores ressaltam que a lembrança de atividades realizadas em
períodos como última semana, mês ou ano pode ser acompanhada de erros
(WELK et al., 2000).
A lista de atividades físicas pode auxiliar na lembrança do tipo de
atividade realizada, um importante aspecto da aferição do construto (CALE,
1994). Corroborando esta constatação, SALLIS et al. (1993) compararam
quatro questionários com formatos distintos direcionados a crianças de 9
anos. Os resultados apontaram que o questionário que não continha uma
lista de atividades físicas foi o que apresentou piores resultados de validade.
A divisão do dia é útil para reduzir erros de memória, pois o relato da
atividade física segue uma ordem cronológica, organiza o processo mental
da criança e permite que as atividades realizadas naquele período específico
sejam lembradas. Dessa forma, a divisão do dia segundo período escolar
segue a naturalidade da organização das atividades diárias realizadas por
crianças (CALE, 1994).
As Instruções para Entrevista do LAF servem para orientar o
entrevistador e estão relacionados à homogeneização dos procedimentos da
entrevista, possibilitando minimização de erros sistemáticos (CALE, 1994).
Permitem, ainda, treinar as crianças quanto a conceitos importantes
necessários para a entrevista e avaliá-las segundo a noção de tempo. No
presente estudo, três crianças foram excluídas por apresentar baixa noção
de tempo.
A opção pela utilização do compêndio de AINSWORTH et al. (1993)
para o cálculo dos escores de atividades físicas (ponderado e não
ponderado) se deve ao fato do mesmo ter sido utilizado no estudo original.
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Esta decisão permite a comparação dos valores de validade entre os
estudos. Ressalta-se que tal compêndio é específico para a população
adulta. RIDLEY et al. (2008) publicaram um compêndio de atividades físicas
específico para crianças e adolescentes. Há, contudo, necessidade de
estudos que adotem tal compêndio no sentido de reforçar os elementos que
favorecem sua utilização.
A avaliação da validade concorrente e da equivalência operacional do
LAF é parte do processo de adaptação transcultural do questionário Physical
Activity Checklist Interview, já apreciado quanto aos aspectos das
equivalências conceitual, de itens e semântica, bem como em relação à
confiabilidade. Os resultados apresentados, além dos já publicados (ADAMI
et al., 2011; CRUCIANI et al., 2011) sugerem a qualidade do processo de
adaptação transcultural. Destaca-se, no entanto, que a utilização do LAF
para aferir atividade física em estudos epidemiológicos deve ser vista com
cautela.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O questionário Lista de Atividades Físicas (LAF) se constitui na versão
brasileira do instrumento Physical Activity Checklist Interview (PACI), cuja
escolha para a adaptação transcultural foi calcada em revisão sistemática da
literatura que resultou na identificação de 18 questionários para uso em
crianças descritos segundo características do instrumento e da aferição,
propriedades psicométricas e aspectos operacionais.
O LAF apresenta, em relação ao original, indicadores de confiabilidade
superiores e de validade concorrente semelhantes, além de equivalência
operacional apreciada. Tais resultados, aliados aos obtidos no estudo de
apreciação das equivalências conceitual, de itens e semântica (CRUCIANI et
al., 2011), atestam a equivalência entre as versões em relação aos aspectos
conceituais, de significados, operacionais e de qualidade psicométrica,
corroborando a qualidade do processo de adaptação transcultural.
Destaca-se que a utilização do LAF em estudos epidemiológicos com
crianças deve ser vista com cautela, uma vez que o instrumento superestima
o tempo em atividade física moderada a vigorosa em relação ao
acelerômetro e apresenta indicadores de validade com magnitude fraca.
O LAF tem como principais pontos avaliar a atividade física do dia
anterior, ser administrado por entrevista e respondido pela criança, incluir
lista de atividades físicas, ser organizado segundo períodos do dia,
apresentar instruções que orientam o entrevistador, além de necessitar que
a criança tenha frequentado a escola no dia anterior.
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Anexo 1 - Carta de aprovação do Comitê de Ética
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Anexo 2 - Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE)
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA
Av. Dr. Arnaldo, 715 - Cerqueira César,CEP: 01246-904
São Paulo / SP Tel. (011) 3061-7724 / 3061-7744.
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Este termo de consentimento visa esclarecer os responsáveis pelos participantes sobre os objetivos da
pesquisa e solicitar autorização para participação de escolares.
A pesquisa “Adaptação transcultural de instrumento para avaliação da atividade física de crianças de 7 a 10
a
anos de idade”, sob coordenação da Prof Denise Pimentel Bergamaschi, docente da Faculdade de Saúde
Pública/USP, tem como objetivo propor um questionário em português a partir de um questionário em inglês já
avaliado e com qualidade comprovada. Para isso, o aluno de Doutorado Fernando Adami estará desenvolvendo
sua pesquisa que avalia o questionário em português.
Para tanto será solicitado ao escolar participante:
- Responder um questionário sobre atividade física relativa ao dia anterior;
- Utilizar um aparelho pequeno com peso aproximado de 27 gramas, pouco maior que um relógio de pulso,
chamado acelerômetro, fixado por uma cinta elástica do lado direito do quadril, durante uma tarde (na qual é
colocado o aparelho), um dia inteiro e uma manhã que antecede a retirada do mesmo;
- Utilizar monitor de frequência cardíaca, que consiste num relógio a ser usado no pulso e um transmissor
fixado ao redor do peito por uma cinta elástica, durante o período escolar de um dia.
Informamos que os procedimentos utilizados durante a entrevista, bem como o uso dos equipamentos
(acelerômetro e monitor de frequência cardíaca) não representam riscos à integridade física, mental ou moral do
escolar.
Assegura-se o sigilo e o anonimato dos dados fornecidos durante a pesquisa.
Qualquer dúvida será esclarecida pela coordenadora, sendo assegurado que, em qualquer momento do
estudo, é possível anular este termo de consentimento, sem qualquer constrangimento ou prejuízo para o escolar.
Termo de consentimento

Eu, _______________________________________________________________________________
(nome do responsável pelo escolar)
portador(a) do RG nº_______________________, responsável por
__________________________________________________________________________________
(nome do escolar)
declaro, para os devidos fins, que livremente autorizo a participação do escolar nesta pesquisa.
______________________________________________________
(assinatura do responsável)
Data: ____ de _________________ de 2009.

__________________________________
Coordenadora
Denise Pimentel Bergamaschi
Depto. de Epidemiologia
Faculdade de Saúde Pública/USP
Este termo de consentimento será preenchido em duas vias: uma delas deverá ficar com o responsável pelo
participante e outra com a coordenadora. Dúvidas ou informações, procurar: Denise Pimentel Bergamaschi, Tel.
(011) 3061-7744/7939, e-mail: denisepb@usp.br; ou Fernando Adami, (011) 3061-7938, e-mail:
adamifernando@usp.br, ou Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Saúde Pública, (011) 3061-7779/7742,
e-mail: coep@fsp.usp.br
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Fernando Adami
Possuo graduação em Educação Física pela Universidade do Estado de Santa Catarina (2005) e
mestrado em Nutrição pela Universidade Federal de Santa Catarina (2007). Em 2008 iniciei o
doutorado em Saúde Pública, área de concentração Epidemiologia, na Universidade de São Paulo
(USP). Pesquiso temas relacionados à epidemiologia e aferição em epidemiologia
(Texto informado pelo autor)
Última atualização do currículo em 19/07/2010
Endereço para acessar este CV:
http://lattes.cnpq.br/4653879006071222

Dados pessoais

Nome Fernando Adami
Nome em citações ADAMI, F.
bibliográficas
Sexo Masculino

Formação acadêmica/Titulação

2008

Doutorado em andamento em Saúde Pública (Conceito CAPES 5) .
Universidade de São Paulo, USP, Brasil.
Título: Adaptação transcultural de instrumento para avaliação da atividade física de crianças de
7 a 10 anos: equivalência operacional e de mensuração, Orientador: Denise Pimentel
Bergamaschi.

2006 - 2007 Mestrado em Nutrição (Conceito CAPES 3) .
Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, Brasil.
Título: Obesidade e maturação sexual precoce: um estudo transversal com escolares em
Florianópolis - SC, Ano de Obtenção: 2007.
Orientador:

Francisco de Assis Guedes de Vasconcelos.

2001 - 2005 Graduação em Educação Física .
Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, Brasil.
Formação complementar

2009 - 2009 1ª Clínica de Capacitação Técnica. (Carga horária: 28h).
Associação Nacional de Desporto para Deficientes.

2008 - 2008 Oficina RecLink III:relacionamento de base de dado. (Carga horária: 12h).
Universidade de São Paulo, USP, Brasil.

2008 - 2008 Análise de dados epidemiológicos: o programa SPSS. (Carga horária: 20h).
Universidade de São Paulo, USP, Brasil.
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Denise Pimentel Bergamaschi
possui graduação em Estatística pela Universidade Estadual de Campinas (1977) , especialização em
Saúde Pública pela Universidade de São Paulo (1978) , mestrado em Medical Statistics pela
University of London (1984) , doutorado em Epidemiologia pela Faculdade de Saúde Pública Usp
(1999) , ensino-fundamental-primeiro-grau pelo Instituto de Educação Manoel Bento da Cruz
Araçatuba (1969) e ensino-medio-segundo-grau pelo Instituto de Educação Manoel Bento da Cruz
Araçatuba (1972) . Atualmente é Professor Doutor da Universidade de São Paulo. Tem experiência na
área de Saúde Coletiva , com ênfase em Epidemiologia. Atuando principalmente nos seguintes temas:
correlação intraclasse, erro quadrático médio, simulação Monte-Carlo, correlação para pares
repetidos.
(Texto gerado automaticamente pela aplicação CVLattes)
Última atualização do currículo em 06/12/2010
Endereço para acessar este CV:
http://lattes.cnpq.br/1022840087129916

Dados pessoais

Nome Denise Pimentel Bergamaschi
Nome em citações BERGAMASCHI, D. P.
bibliográficas
Sexo Feminino
Endereço Universidade de São Paulo.
profissional Av. Dr. Arnaldo, 715
Cerqueira Cesar
01246-904 - Sao Paulo, SP - Brasil
Telefone: (11) 30617744 Fax: (11) 30822920
URL da Homepage: http://www.fsp.usp.br/~denisepb

Formação acadêmica/Titulação

1993 - 1999 Doutorado em Epidemiologia .
Faculdade de Saúde Pública Usp.
Título: Correlação Intraclasse de Pearson para Pares Repetidos - Comparação entre dois
Estimadores, Ano de Obtenção: 1999.
Orientador:
José Maria Pacheco de Souza.
Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Brasil.
Palavras-chave: correlação intraclasse; erro quadrático médio; simulação Monte-Carlo;
correlação para pares repetidos.
Grande área: Ciências da Saúde / Área: Saúde Coletiva / Subárea: Epidemiologia.

1982 - 1984 Mestrado em Medical Statistics .
University of London, UL, Inglaterra.
Título: A study of prediction of non-accidental injury (N.A.I.), Ano de Obtenção: 1985.
Orientador: Robert Carpenter.
Bolsista do(a): Conselho Britanico, .
Palavras-chave: violência na infância; morte não acidental.
Grande área: Ciências da Saúde / Área: Saúde Coletiva / Subárea: Epidemiologia /
Especialidade: Estudo Caso Controle.
Setores de atividade: Cuidado À Saúde das Pessoas.

1978 - 1978 Especialização em Saúde Pública .
Universidade de São Paulo, USP, Brasil.

1974 - 1977 Graduação em Estatística .
Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP, Brasil.

