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RESUMO 

Introdução: A doença arterial periférica (DAP) é caracterizada pela obstrução 
progressiva das artérias periféricas, impedindo que as extremidades recebam 
sangue oxigenado suficiente para nutrição dos tecidos. A DAP tem como principal 
sintoma a claudicação intermitente (CI). Para mensurar o nível de dificuldade de 
locomoção de pacientes com CI, foi desenvolvido o Walking Impairment 
Questionnaire (WIQ). Esse questionário possui quatro domínios: diagnóstico 
diferencial, distância de caminhada, velocidade de caminhada, e subir escadas. O 
WIQ foi traduzido e validado para a população brasileira. Porém, sua validação no 
Brasil foi realizada a partir de testes máximos, apesar de o WIQ avaliar atividades de 
características submáximas. Assim, é questionável se o WIQ realmente traz 
informações válidas sobre atividades submáximas que envolvam caminhada e 
subida de escadas. Seria aplicável para a prática clínica que cada item fosse testado 
diretamente, por meio da realização da atividade que o indivíduo relata que é capaz 
de fazer no questionário. O desempenho testado diretamente na atividade deve ser 
compatível com a resposta dada no WIQ, caso o questionário tenha uma validade 
adequada. Objetivo: Avaliar a validade do WIQ em mensurar a capacidade 
funcional de indivíduos com DAP e CI. Métodos: estudo metodológico que inclui 
indivíduos com diagnóstico de DAP e CI, confirmado pelo índice tornozelo-braço 
(ITB) menor que 0,9.  Exclusão: instabilidade clínica no dia do teste (Pressão arterial 
maior que 160/110 mmHg e frequência cardíaca maior que 120 bpm), 
comprometimento cognitivo (verificado através do Mini-exame do Estado Mental) e 
cirurgia de revascularização do miocárdio. O primeiro momento foi composto de 
avaliação e aplicação do WIQ. No segundo momento, foi solicitado ao participante 
que executasse as atividades descritas para documentar se o desempenho era 
concordante com seu relato na entrevista. A ordem de realização das atividades foi 
aleatorizada. Para análise dos dados foram consideradas: concordante ou não 
concordante com a atividade que relatou conseguir realizar ao responder o 
questionário WIQ. Para avaliação do domínio distância de caminhada, a opção 
concordante foi escolhida nos casos em que o participante caminhou uma distância 
com variação de 20% acima ou abaixo do relatado no questionário. No item 
velocidade de caminhada, foi definido como concordante os casos em que o 
participante conseguiu caminhar a distância de um quarteirão na velocidade 
respondida no questionário. Para o domínio escadas foi considerado concordante os 
casos em que o participante subia 20% acima ou abaixo do relatado, sendo também 
considerados concordantes aqueles que relataram subir 24 degraus e subiram mais 
de 20% acima desse valor. Resultados: O estudo foi realizado com 20 indivíduos 
com idade de 63,3 ± 8,82 anos, sendo 30% do sexo feminino. Na análise de 
concordância entre as respostas dos participantes no WIQ e a atividade 
efetivamente realizada, o domínio que apresentou maior concordância foi o de 
velocidade de caminhada (80%). No domínio distância de caminhada a 
concordância foi de 50% e para o domínio escadas foi de 55%. Conclusão: Os 
resultados indicam que o WIQ subestima a capacidade funcional de indivíduos com 
doença arterial periférica. É necessário estudos que comprovem sua eficiência em 
detectar mudanças a longo prazo. 

 Palavras-chave: Walking Impairment Questionnaire (WIQ). Doença Arterial 

Periférica. Claudicação intermitente. 



ABSTRACT 

Introduction: Peripheral arterial disease (PAD) is characterized by progressive 
obstruction of the peripheral arteries, preventing the extremities from receiving 
enough oxygenated blood for tissue nutrition, the main symptom is intermittent 
claudication (IC).  To measure the level of difficulty of locomotion of patients with IC,  
the  Walking Impairment Questionnaire (WIQ) was developed. This questionnaire has 
four domains: differential diagnosis, walking distance, walking speed, and climbing 
stairs. The WIQ has already been translated and validated for the Brazilian 
population. However, its validation in Brazil was performed from maximum tests, 
despite the activities of evaluation WIQ of submaximal characteristics. Thus, it is 
questionable if the WIQ actually brings valid information about submaximal activities 
involving walking and climbing ladders. It would be applicable to clinical practice that 
each item be tested directly by performing the activity that the individual reports that 
he can do in the questionnaire. The performance tested directly in the activity must 
be compatible with the response given in the WIQ if the questionnaire has an 
adequate validity. Objective: To evaluate the validity of the WIQ in measuring the 
functional capacity of individuals with PAD and IC. Methods: methodological study 
that included individuals with a diagnosis of PAD and IC, confirmed by the ankle-
braquial index (ABI) less than 0.9. Exclusion: Clinical instability on the day of the test 
(Blood pressure greater than 160/110 mmHg and heart rate greater than 120 bpm), 
cognitive impairment (verified through Mental State Mini-Exam) and coronary artery 
bypass grafting. The first moment was composed of evaluation and application of the 
WIQ. In the second moment, after the application of the questionnaire, the participant 
was asked to perform the activities described in the questionnaire to document if the 
performance was concordant with his interview report. The order of accomplishment 
of the activities was randomized. To analyze the data, two options were considered: 
concordant or non-concordant with the activity that was reported to be able to 
perform when responding to the WIQ questionnaire. For the evaluation of the walking 
distance domain, the concordant option was chosen in cases in which the participant 
walked a distance with a variation of 20% above or below that reported in the 
questionnaire. In the item walking speed, it was defined as concordant the cases in 
which the participant was able to walk the distance of a block at the speed answered 
in the questionnaire. For the stairs domain, considered to be concordant the cases 
that the participant climbed 20% above or below the one reported, and those who 
reported climbing 24 steps and increased more than 20% above that value were also 
considered concordant. Results: The study was performed with 20 individuals aged 
63.3 ± 8.82 years, 30% female. In the analysis of agreement between the 
participants' responses in the WIQ and the activity actually performed, the domain 
that presented the highest agreement was the walking speed (80%). In the distance 
walking domain the agreement was 50% and for the domain stairs was 55%. 
Conclusion: The results indicate that the WIQ underestimates the functional capacity 
of individuals with peripheral arterial disease. Studies are needed to prove its 
effectiveness in detecting long-term changes. 

Keywords: Walking Impairment Questionnaire (WIQ). Peripheral Artery Disease. 

Intermittent claudication. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A doença arterial periférica (DAP) é uma condição de saúde caracterizada pela 

obstrução progressiva das artérias periféricas, impedindo que as extremidades 

recebam sangue oxigenado suficiente para nutrição dos tecidos1. Essa doença 

geralmente é de origem aterosclerótica, acometendo principalmente os membros 

inferiores. O surgimento da DAP é mais comum em homens, atingindo 

principalmente pessoas acima de 50 anos de idade1. 

 

O principal sintoma da DAP é a claudicação intermitente (CI), caracterizada por 

dores nas pernas ao caminhar, formigamento ou câimbra durante ou após a 

caminhada e em outras atividades funcionais2. O sintoma geralmente é sentido na 

panturrilha, distal ao local da obstrução e aliviado após o repouso. A CI é um fator 

incapacitante na vida dessas pessoas, pois, prejudica a realização de atividades de 

vida diária que são cruciais na participação social de forma independente na 

comunidade2. Além da velocidade de marcha reduzida, esses pacientes apresentam 

uma funcionalidade diminuída em tarefas como ir ao supermercado, utilizar o 

transporte público e fazer atividade física, o que interfere negativamente na 

qualidade de vida2.  

 

Com o objetivo de mensurar o nível de dificuldade de locomoção de pacientes com 

CI, devido a DAP, foi desenvolvido o Walking Impairment Questionnaire (WIQ) 

(ANEXO I). Esse questionário é dividido em quatro domínios que são: diagnóstico 

diferencial, distância de caminhada, velocidade de caminhada, e dificuldade para 

subir escadas. 

 

O WIQ já foi traduzido e validado para populações de vários países, inclusive para a 

população brasileira3. Porém, sua validação no Brasil foi realizada a partir de testes 

máximos, apesar do WIQ avaliar atividades de características submáximas. No 
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estudo de validação do questionário, foi realizada análise de correlação dos escores 

do WIQ com o Medical Outcome Study Questionnaire Short Form 36 (SF-36), teste 

de esforço cardiopulmonar máximo em esteira e força máxima3.  

 

Assim, é questionável se o WIQ realmente traz informações válidas sobre atividades 

submáximas que envolvem caminhada e subida de escadas. Seria aplicável para a 

prática clínica que cada item fosse testado diretamente, por meio da realização da 

atividade que o indivíduo relata que é capaz de fazer no questionário. O 

desempenho testado diretamente na atividade deverá ser compatível com a 

resposta dada no WIQ, caso o questionário tenha uma validade adequada. Por meio 

da avaliação da concordância entre o que foi respondido no questionário e o que 

indivíduo realmente consegue realizar, será possível compreender se os dados 

obtidos com o WIQ são relevantes para a prática clínica. Portanto, o objetivo do 

presente estudo foi avaliar a capacidade do WIQ em refletir a capacidade funcional 

de indivíduos com DAP, claudicantes.   
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2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

2.1 Tipo de estudo 

O presente estudo é observacional transversal, do tipo metodológico. Foi aprovado 

no comitê de ética em pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais sob o 

parecer 1.708.420 (CAAE 57994716.7.0000.5149). 

 

2.2 Local de Realização 

O estudo foi realizado no projeto de extensão Serviço de Apoio às Pessoas com 

Doença Arterial Periférica, realizado no Instituto Jenny de Andrade Faria do Hospital 

das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais. 

 

2.3 Amostra 

Participaram voluntariamente da pesquisa, indivíduos com DAP, encaminhados para 

avaliação e acompanhamento no projeto de extensão supracitado, que 

apresentassem sinais de CI e que concordaram e assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE I). Foi coletado um piloto com 10 

voluntários para realizar o cálculo de amostra e definir o número final de 

participantes do estudo. Após a realização do piloto, para uma concordância de 80% 

entre a resposta dada no WIQ e a realização pelo próprio indivíduo da atividade que 

ele relatou conseguir fazer, o número amostral necessário foi de 20 participantes, 

considerando uma alfa de 5% e poder de 80%. 

 

Como critérios de inclusão do estudo os participantes deveriam apresentar 

diagnóstico de DAP e apresentar CI. O diagnóstico de DAP foi confirmado pelo 

índice tornozelo-braço (ITB) menor que 0,9, constante no encaminhamento clínico1. 

O estudo teve como critérios de exclusão: apresentar instabilidade clínica no dia do 
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teste (Pressão arterial maior que 160/105 mmHg e frequência cardíaca maior que 

120 bpm), não compreender os procedimentos de coleta e ter sido submetido a 

cirurgia de revascularização do miocárdio4. O nível de comprometimento cognitivo foi 

verificado por meio do Mini-Exame do Estado Mental (MEEM) em indivíduos com 

idade superior ou igual a 60 anos. Os seguintes pontos de corte foram utilizados no 

MEEM: 13 para analfabetos, 18 para baixa e média escolaridade e 26 para alta 

escolaridade5. Durante a realização das atividades relatadas no WIQ, os testes 

foram interrompidos em casos que a frequência cardíaca (FC) ultrapassou 85% da 

FC máxima prevista para a idade6. 

 

2.4 Instrumentos de medida 

 

2.4.1 Walking Impairment Questionnaire (WIQ) 

Para cada pergunta do WIQ há cinco opções de respostas, de forma a descrever o 

grau de dificuldade do indivíduo em realizar a atividade: nenhuma, leve, razoável, 

muito e incapaz3. A primeira questão do questionário refere-se aos sintomas de 

dores ou câimbras na panturrilha. O próximo passo foi avaliar os quatro domínios: o 

diagnóstico diferencial que busca relatos de dores ou rigidez no tornozelo, joelho e 

quadril, fraqueza em uma ou ambas as pernas, palpitações no coração, dor ou 

desconforto no peito, falta de fôlego, e também se possuía alguma outra queixa, 

caso houvesse deveria ser listada. O segundo domínio envolve distância de 

caminhada, sem relação com a velocidade, perguntando sobre a dificuldade do 

indivíduo em caminhar em lugares fechados, em 5 metros de distância, de meio, 1, 

2, 3 e 5 quarteirões. O terceiro domínio está relacionado a caminhada em um 

quarteirão, com aumento de velocidade. O quarto domínio envolve a dificuldade em 

subir escadas, graduando a quantidade de degraus. Para cada um dos domínios foi 

calculado os escores que variam de 0 a 100: o escore 0 aponta incapacidade e 100 

total capacidade3.  
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2.5 Procedimentos 

 

2.5.1 Avaliação 

Esta etapa do estudo consistiu em realizar uma avaliação inicial com caracterização 

clínica de cada participante. Foram levantados dados como nome, idade, cirurgias, 

medicamentos em uso, exames complementares como Dupplex Scan e valores de 

ITB. 

 

2.5.2 Aplicação do WIQ e realização das atividades relatadas no questionário 

Para análise de validade de conteúdo do WIQ, os dados obtidos nos domínios do 

questionário foram comparados com o desempenho real do indivíduo em cada 

atividade. Estes dados foram coletados logo após a avaliação e aplicação do WIQ. 

No primeiro momento os participantes foram submetidos à aplicação do WIQ em 

forma de entrevista, por um avaliador treinado. No segundo momento foi solicitado 

por outro avaliador treinado, que o participante realizasse as atividades referentes à 

distância de caminhada, velocidade de caminhada e subir escada. Nessa etapa esse 

segundo avaliador acompanhou e observou o desempenho do participante na 

realização de cada atividade. É importante ressaltar que o segundo avaliador não 

tinha conhecimento das repostas do questionário fornecidas pelo participante. 

 

2.5.3 Execução 

Após a aplicação do questionário foi solicitado ao participante que executasse as 

atividades descritas no questionário para documentar se o desempenho foi 

concordante com seu relato na entrevista. A ordem de realização das atividades foi 

aleatorizada. 

Para testar a atividade referente ao domínio distância de caminhada, foi solicitado 

que o voluntário caminhasse em uma pista a maior distância que conseguisse, 

sendo interrompido caso atingisse uma distância de 450 metros (distância máxima 
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avaliada pelo WIQ). A atividade referente ao domínio velocidade de caminhada foi 

realizada na esteira, na velocidade que o participante respondeu ser capaz de fazer 

com dificuldade leve ou nenhuma no WIQ. No domínio escada o indivíduo foi 

orientado a subir o máximo de degraus que conseguisse sem parar para descansar.  

Os dados vitais, pressão arterial (PA) e frequência cardíaca (FC) de todos os 

participantes foram coletados antes e após a realização das atividades. Durante as 

atividades os indivíduos foram monitorados por meio de um cardiofrequencímetro, 

para controle da frequência cardíaca. Além disso, foi feito controle glicêmico capilar 

nos participantes diabéticos antes da realização das atividades. Foi considerado 

como nível glicêmico de segurança valor entre 100 e 240 mg/dl7.  

 

2.6 Análise Estatística  

Para análise dos dados foram consideradas duas opções para cada um dos três 

domínios: não concordante ou concordante com a atividade que relatou conseguir 

realizar ao responder o questionário WIQ. Para avaliação do domínio distância de 

caminhada, foi considerado resultado concordante os casos em que o participante 

caminhou 20% acima ou abaixo do relatado no questionário. No item velocidade, foi 

definido como concordante os casos em que o participante caminhou a distância de 

um quarteirão na velocidade respondida no questionário. Para o domínio escadas foi 

considerado concordante os casos em que o participante subia 20% acima ou 

abaixo do relatado no questionário. Porém, também foi considerado concordante os 

casos em que os participantes responderam ser capaz de subir o valor máximo de 

degraus do WIQ (24 degraus) sem dificuldade ou com dificuldade leve e subiram 

mais 24 degraus, independentemente do número máximo alcançado na atividade 

realizada. 
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3 RESULTADOS 

 

O estudo foi realizado com 20 indivíduos, sendo 70% do sexo masculino. A tabela 1 

é composta por dados referentes à caracterização da amostra. É possível observar 

que em média a amostra era composta de idosos com sobrepeso.  

 

Tabela 1 – Caracterização da amostra (n=20). 

 Media ± desvio padrão 

Idade 63,3 ± 8,82 

IMC 27,32 ± 4,82 

ITB D 0,67 ± 0,16 

ITB E 0,7 ± 0,14 

IMC – Índice de Massa Corporal; ITB - índice tornozelo-braço; D- direito; E – esquerdo. 

 

Na tabela 2 estão demonstrados os resultados da análise de concordância entre as 

respostas dos participantes no WIQ e a atividade efetivamente realizada. O domínio 

que apresentou maior concordância foi o de velocidade de caminhada. 

 

Tabela 2 – Análise de concordância entre as respostas dos participantes no WIQ e a 
atividade efetivamente realizada (n=20). 

Domínios WIQ Concordante (%) Não concordante (%) 

Distância de caminhada 50 50 

Velocidade de 
caminhada 

80 20 

Escadas 55 45 

WIQ – Walking Impairment Questionnaire. 

 



 
15 

 

4 DISCUSSÃO  

 

O foco deste estudo foi verificar a validade do WIQ em refletir a capacidade 

funcional de indivíduos com DAP e claudicação intermitente. Os resultados 

encontrados indicaram que nos domínios de distância de caminhada e escadas, os 

participantes subestimaram sua capacidade funcional. Já no domínio velocidade de 

caminhada, o WIQ refletiu adequadamente a capacidade funcional dos participantes 

do estudo. 

 

A validação do WIQ para a população brasileira3 foi realizada por meio da 

comparação dos escores dos três domínios do WIQ com os escores do SF-36, e 

com o desempenho em testes de esteira e força. O SF-36 trata-se de um 

questionário que avalia qualidade de vida. Foram encontrados valores de correlação 

de fraca a moderada, que variaram de 0,02 a 0,54. Esse resultado demonstrou que 

a associação entre o autorrelato e os testes físicos não foi robusta. Essa associação 

pouco expressiva pode ser decorrente da utilização de instrumentos de 

características distintas do WIQ. Pois, o teste físico utilizado na correlação possui 

características de exercício máximo e o SF-36 possui questões relacionadas a 

qualidade de vida com caráter multifatorial. 

Além do estudo brasileiro de validação, estudos realizados em outros países 

contrastaram o WIQ com outros questionários de percepção de saúde e testes 

máximos. No estudo de validação do WIQ realizado na Espanha8, os participantes 

foram divididos em dois grupos (pacientes de idioma espanhol e pacientes de idioma 

inglês). Em pacientes de língua espanhola, foi encontrada correlação forte entre a 

capacidade funcional e os domínios de velocidade (0,76) e distância (0,75) de 

caminhada. Neste grupo foi encontrado menor correlação no domínio Estado Geral 

de saúde com distância de caminhada (0,44). No grupo de indivíduos de língua 

inglesa, a maior correlação encontrada foi entre o item de capacidade funcional e a 

distância de caminhada (0,66), e o menor valor de correlação foi entre o domínio de 

saúde mental e escadas (0,29). 
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Na Espanha8 também foram utilizados outros questionários de percepção de saúde, 

como o Questionário de Claudicação de San Diego e o Questionário de Estilo de 

Vida e História Clínica. Porém, não foi feita nenhuma correlação entre os testes de 

capacidade funcional e o auto relato no WIQ. 

No estudo de validação feito na Holanda9, além do SF-36, também foi utilizado o 

questionário EuroQol, que tem como objetivo levantar dados sobre qualidade de vida 

relacionada à saúde, não sendo específico à doença. Os valores de correlação entre 

os domínios do WIQ e o EuroQol foram de 0,32 para distância, 0,29 para velocidade 

e 0,26 para escadas. Para avaliar a capacidade funcional, os participantes foram 

submetidos a teste de esteira com registro de distância de claudicação absoluta 

(DCA) e distância de claudicação funcional (DCF). As correlações entre o WIQ e a 

DCA foram de 0,45 para distância, 0,43 para velocidade e 0,52 para escadas. As 

correlações entre o WIQ e a DCF foram de 0,43 para distância, 0,45 para velocidade 

e 0,32 para escadas.  

 A validação realizada na China10 utilizou o teste de caminhada de seis minutos 

(TC6M) para associar o auto relato no WIQ com a capacidade funcional real. Apesar 

de ser um teste de características submáximas, não foram encontradas correlações 

fortes entre o relato no WIQ e o desempenho no teste (0,32 a 0,67).  

Tanto no Brasil quanto as validações realizadas em outros países pesquisados, 

independente do instrumento utilizado, foram encontrados correlações de fracas a 

moderadas entre o auto relato no WIQ e a capacidade efetivamente medida. Esses 

resultados indicam a falta de dados que comprovem a real capacidade do WIQ em 

refletir a capacidade funcional do indivíduo com DAP, claudicante. Apesar de 

parecer subestimar a capacidade funcional de indivíduos com DAP, o WIQ pode ser 

sensível em detectar mudanças com intervenções ao longo do tempo. Assim, mais 

investigações são necessárias para provar a real aplicabilidade do WIQ na avaliação 

desses indivíduos. 

Limitações foram encontradas durante aplicação do questionário, pois, diferente do 

país de origem do WIQ, no Brasil os quarteirões apresentam tamanhos variados, o 

que dificulta a compreensão do paciente em relação a sua distância de caminhada. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Os resultados encontrados no estudo, indicam que o WIQ subestima a capacidade 

funcional de indivíduos com doença arterial periférica, não sendo efetivo para avaliar 

distância de caminhada e escadas. Porém, para avaliar a velocidade de caminhada 

o WIQ demonstrou-se válido. Faz-se necessário estudos que comprovem sua 

eficiência em detectar mudanças a longo prazo. 
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APÊNDICE I 

 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Prezados participantes, 

Obrigada pelo interesse e disponibilidade em participar desta pesquisa. O nosso 

objetivo é avaliar se as respostas dadas pelas pessoas com a mesma doença 

circulatória que o Sr (a) tem em um questionário que avalia o comprometimento de 

caminhada (WIQ) são compatíveis com o que essas pessoas fazem na prática. Este 

projeto será desenvolvido como um Trabalho de Conclusão de Curso do curso de 

Fisioterapia da Universidade Federal de Minas Gerais.   

 

INFORMAÇÕES  

O (a) Sr (a) está sendo convidado a participar de um projeto de pesquisa que tem 

como objetivo avaliar as respostas do questionário de comprometimento de 

caminhada e compara-las com a prática. 

 

DESCRIÇÃO DOS TESTES A SEREM REALIZADOS  
 

Caso o (a) Sr (a) tenha idade maior ou igual a 60 anos, será aplicado o Mini Exame 

do Estado Mental (MEEM), de forma a verificar se há alguma alteração que possa 

comprometer o entendimento das perguntas do questionário de comprometimento 

de caminhada (WIQ).  

Depois serão coletadas informações para a sua identificação e resultados de 

exames que o (a) Sr (a) já fez. Para garantir o seu anonimato, serão utilizadas 

senhas numéricas. Assim, em momento algum haverá divulgação do seu nome.  

O segundo questionário a ser aplicado é o WIQ, composto por questões 

relacionadas ao grau de dificuldade que o (a) Sr (a) apresenta durante a caminhada 

e para subir escadas. Será marcada uma data com o (a) Sr (a) para a realização de 

algumas atividades referentes ao questionário WIQ que o (a) Sr (a) respondeu. 
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RISCOS  

A primeira parte do presente estudo apresenta risco mínimo ao participante, pois, é 

referente somente a aplicação de questionários sobre grau de dificuldade durante a 

caminhada. A segunda parte, que diz respeito à execução de algumas atividades do 

WIQ, apresentam os mesmos riscos de atividades que o (a) Sr (a) realiza no dia a 

dia. 

 

BENEFÍCIOS  

Os resultados obtidos irão colaborar com o conhecimento científico, podendo 

estabelecer novas propostas de avaliação de indivíduos que tenham a mesma 

doença que o (a) Sr (a).   

 

NATUREZA VOLUNTÁRIA DO ESTUDO/ LIBERDADE PARA SE RETIRAR  

A sua participação é voluntária e o (a) Sr(a) tem o direito de se recusar a participar 

por qualquer razão e a qualquer momento.  

 

GASTOS FINANCEIROS  

Os testes e todos os materiais utilizados na pesquisa não terão custo para o (a) Sr 

(a).  

 

USO DOS RESULTADOS DA PESQUISA  

Os dados obtidos no estudo serão para fins de pesquisa, podendo ser apresentados 

em congressos e seminários e publicados em artigo científico, porém a identidade 

do (a) Sr (a) será mantida em absoluto sigilo.    

 

DECLARAÇÃO E ASSINATURA 

Eu,_______________________________________________________ li e entendi 

toda a informação repassada sobre o estudo, sendo os objetivos e procedimentos 

satisfatoriamente explicados. Tive tempo, suficiente, para considerar a informação 

acima e tive a oportunidade de tirar todas as minhas dúvidas. Estou assinando este 

termo em duas vias, voluntariamente, sendo uma a mim disponibilizada e tenho 

direito, de agora ou mais tarde, discutir qualquer dúvida que eu venha a ter com 

relação à pesquisa com: Ana Cláudia Borges de Freitas – (031) 9 8590-0235/ Cíntia 

Dias Halfeld – (031) 9 8653-4078/ Prof.ª. Dra. Danielle Aparecida Gomes Pereira-
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(031) 3409-4793/9 9103-7415. 

 

Assinando este termo de consentimento, eu estou indicando que eu concordo em 

participar deste estudo.  

 

 _________________________________                  ___________  

 Assinatura do Participante                                           Data 

 

 

________________________________                    ____________  

Assinatura do Pesquisador Responsável  Data  

 

O Sr.(a) poderá entrar em contato com o Contato Comitê de Ética em Pesquisa da 

UFMG em caso de dúvida de caráter ético da pesquisa: 

Av. Presidente Antônio Carlos, 6627 – Unidade Administrativa II - 2º andar – Sala 

2005. CEP: 31270- 901 – BH – MG Telefax: (31) 3409-4592       E-mail: 

coep@prpq.ufmg.br 
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ANEXO I 
 QUESTIONÁRIO WALKING IMPAIRMENT 

 
 

As seguintes questões são sobre as razões pelas quais você teve dificuldade para 
caminhar no último mês. Gostaríamos de saber quanta dificuldade você teve para 
caminhar por causa dos seguintes problemas no último mês. Por dificuldade entenda 
quanta dificuldade você teve ou quanto esforço você fez para caminhar, de acordo 
com os seguintes problemas. 

1. Diagnóstico diferencial 

 

 

2. Distância de caminhada: relate o grau de dificuldade física que melhor 
descreve a dificuldade que você teve para caminhar no plano, sem parar para 
descansar, em cada uma das seguintes distâncias: 

 

3. Velocidade de caminhada: Essas questões são sobre quão rápido você 
consegue caminhar um quarteirão no plano. Relate o grau de dificuldade física 
que melhor descreve a dificuldade que você teve para caminhar, sem parar 
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para descansar, em cada uma das seguintes velocidades: 

 

4. Subir escadas: Essas questões são sobre a sua capacidade de subir 
escadas. Relate o grau de dificuldade física que melhor descreve a dificuldade 
que você teve para subir escadas, sem parar para descansar, em cada uma 
das seguintes questões: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


