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RESUMO 
 

A Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) foi 

desenvolvida com objetivo principal de proporcionar uma linguagem unificada e 

padronizada por meio de uma estrutura que descreva a saúde e os estados 

relacionados a ela, auxiliando a comunicação, a troca e o registro de informações 

sobre os indivíduos. Apresenta-se dividida em quatro domínios: funções do corpo, 

estruturas do corpo, atividades e participação e fatores ambientais. Para aumentar a 

viabilidade de sua utilização, core sets começaram a ser desenvolvidos, e objetivam 

estabelecer uma seleção de categorias adaptada para representar os padrões de 

avaliação multiprofissional de grupos específicos de pacientes. Com o objetivo de 

propor um core set da CIF para classificar a saúde física de idosos, formou-se uma 

comissão de especialistas para julgar o instrumento por meio da técnica Delphi, que 

tem por objetivo obter o consenso de um painel de pessoas com conhecimento do 

assunto a ser investigado, os chamados especialistas. Cinco rodadas de análise 

foram realizadas até chegar à versão inicial do core set, composto inicialmente por 

30 categorias. Esta versão foi aplicada em uma amostra com idosos do município de 

Natal/RN, sendo que seus resultados foram submetidos à análise fatorial, tendo 

ficado com 19 categorias em sua versão final. A análise ainda proporcionou gerar 

uma pontuação para cada idoso por meio do escore fatorial, que variou de -4,75 a 

7,85 (escores menores indicam melhor saúde física), tendo provado ser uma forma 

fidedigna e confiável de se pontuar um core set. 

Palavras-chave: Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e 

Saúde, saúde do idoso, análise fatorial. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
1.1 A atividade física e o processo de envelhecimento humano: repercussões 

sociais e na saúde 
 

As questões referentes à velhice e ao processo de envelhecimento têm 

despertado cada vez mais interesse da sociedade, em função do acelerado 

processo de envelhecimento populacional que vem ocorrendo em vários países, 

particularmente no Brasil. É possível dizer que isto se deve, basicamente, à redução 

da taxa de natalidade e ao aumento da expectativa de vida, proporcionada por 

inúmeros avanços tecnológicos e científicos (Hein e Aragaki, 2012). 

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que o 

crescimento da população com 60 anos ou mais é amplamente visível: 4,4% do total 

em 1991, passando a 8,6% em 2000 e chegando a 10,8 % em 2010. A tendência é 

que o grupo de idosos seja maior que o grupo de crianças com até 14 anos já em 

2030. 

As sociedades que passam por este processo buscam o chamado 

“envelhecer bem”, sendo este termo utilizado como um conjunto de atributos 

positivos durante o processo de envelhecimento. A análise de diversos estudos feita 

por Fernández-Ballesteros et al. (2013) concluiu que envelhecer bem compreende 

cinco características principais: ter boa saúde, estar satisfeito com a vida, ter amigos 

e familiares, se adaptar às mudanças e cuidar de si mesmo.  

Como é praticamente um consenso entre os profissionais da área da saúde 

que a atividade física é um fator determinante no sucesso do processo do 

envelhecimento, a relação entre atividade física, saúde, qualidade de vida e 

envelhecimento vem sendo cada vez mais discutida e analisada cientificamente 

(Matsudo et al, 2001). 

A atividade física tem sido consistentemente mostrada como um meio para 

melhorar a saúde física e mental das pessoas mais velhas e tem um papel 

importante na manutenção de uma vida independente (atraso e/ou prevenção do 

aparecimento de doenças crônicas e deficiências, além da redução da mortalidade). 

Além disso, melhora os aspectos de bem-estar mental (tais como a auto-percepção 

e humor) e reduz a ansiedade e o estresse (Withall et al., 2014). 
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Neste contexto, estudos recentes (Steptoe et al., 2012; Steptoe et al., 2014) 

tem demonstrado que o bem-estar psicológico positivo (como sentimentos de 

felicidade e prazer) tem sido associado a menor comprometimento funcional, maior 

sobrevida e redução do risco e incidência de doenças crônicas entre os idosos. 

Como o bem-estar psicológico está estritamente relacionado ao bem-estar 

físico e este por sua vez é dependente da prática regular de atividade física, é 

ininteligível que a prevalência de inatividade física tende a aumentar com o 

envelhecimento (Gobbi et al., 2012).  

Nesta perspectiva, estudos têm indicado que a consciência da importância da 

atividade física pode ser atribuída a fatores externos e internos. Os externos 

referem-se a fatores além do controle do indivíduo, ao passo que os internos são 

determinados por decisão pessoal. A percepção do indivíduo sobre riscos e 

benefícios pode influenciar a probabilidade de mudança de comportamento para a 

proteção de sua saúde (Justine et al., 2013). Desta forma, é fundamental haver 

formas de avaliar e monitorar a saúde física dos idosos, até para estimular o início 

ou para verificar o progresso da prática de exercícios. 

 

1.2 O processo de envelhecimento humano: considerações sobre o impacto na 
funcionalidade e dificuldades de mensuração 
 

Medidas objetivas de desempenho físico e questionários de auto relato 

podem ser usadas para avaliar mobilidade e níveis de atividade física, além de 

fornecer informações complementares sobre o processo de incapacitação, assim 

como predizer incapacidade funcional, utilização de serviços de saúde, 

institucionalização, hospitalização, quedas e mortalidade em populações idosas 

(Guerra et al., 2013). 

Embora passíveis de substanciais possibilidades de vieses de mensuração e 

influências culturais, os questionários de auto relato são frequentemente utilizados 

para substituir medidas de desempenho físico em pessoas idosas. Assim como as 

medidas objetivas (como a força e resistência muscular), a percepção das 

habilidades em realizar tarefas funcionais e atividades físicas são reconhecidas 

como informações importantes para a compreensão dos processos incapacitantes 

em populações idosas (Rejeski et al., 2001). 
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De fato, sejam medidas objetivas ou medidas de auto relato, ambas devem 

ser complementares, e devem levar em consideração as condições ambientais e 

variações de cada contexto social e/ou cultural na hora que estão sendo avaliadas, 

assim como os atributos pessoais e condições de saúde do indivíduo avaliado. 

Considerando que instrumentos avaliativos diferentes podem resultar em 

padrões epidemiológicos distintos e que a trajetória do curso da vida pode influenciar 

no processo de incapacidade, entender os estados de saúde e funcionalidade da 

população idosa se faz fundamental. Neste contexto, apresenta-se como alternativa 

a utilização da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde 

(CIF). 

 

1.3 A Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde 
(CIF): histórico e aplicações em populações idosas 
 

Na década de 70 foram elaborados os primeiros modelos teóricos de 

estrutura conceitual sobre o desenvolvimento da incapacidade por meio dos estudos 

de Nagi (Nagi, 1976). Este modelo (linear e unidirecional) foi aceito como 

conceituação do processo de incapacidade, até que, em 1980, a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) estabeleceu uma Classificação Internacional de 

Deficiências, Incapacidades e Invalidez (baseada no modelo de Nagi). Tais modelos 

são apresentados na figura 01. 

 

 
Figura 01 – Modelos de incapacidade de Nagi e da OMS. 
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Esta classificação foi usada durante as décadas de 80 e 90 como um 

instrumento para classificar as consequências das enfermidades e suas 

repercussões na vida do indivíduo, permitindo a distinção entre deficiência, 

incapacidade e invalidez, sem, entretanto, informar adequadamente a relação 

existente entre estes conceitos (Perracini et al., 2009). 

Com o objetivo de revisá-la, a OMS iniciou no ano 1993 um processo de 

revisão com a colaboração de centros especializados em estudos sobre a 

incapacidade na França, Holanda, Países Nórdicos e América do Norte. Esta revisão 

objetivou esclarecer determinadas distorções conceituais e identificar potenciais 

fatores de risco que intervêm no desenvolvimento da incapacidade (Perracini et al., 

2009). 

Naquele momento, novos modelos passaram a ser considerados, como o de 

Verbrugge e Jette, apresentado na figura 02, que descreve como as condições 

crônicas e agudas podem afetar o funcionamento dos sistemas corporais por meio 

da interligação entre patologia, deficiência, limitações funcionais, ambiente e 

incapacidade (Verbrugge e Jette, 1994). 

 
Figura 02 – Modelo de incapacidade de Verbrugge e Jette. 
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É com base nestes modelos que consideram maior variedade de fatores que 

surge a CIF, no modelo chamado de multidirecional, ou ainda biopsicossocial 

(apresentado na figura 03), onde a funcionalidade de um indivíduo é uma interação 

ou relação complexa entre a condição de saúde e os fatores contextuais, em que 

uma intervenção num elemento pode, potencialmente, modificar um ou vários outros 

elementos (Organização Mundial de Saúde, 2008). Esta parece ser a visão mais 

coerente para o entendimento das relações entre as condições de saúde e a 

incapacidade durante o processo de envelhecimento. 

 

 
Figura 03 – Modelo de incapacidade da CIF. 

 

A CIF foi desenvolvida após anos de estudos, trabalhos de campo e consulta 

internacional, que envolveu mais de 50 países e 1.800 peritos com todos os centros 

colaboradores. A versão final foi disponibilizada nos seis idiomas oficiais da OMS e 

publicada na língua portuguesa em novembro de 2003 (Di Nubila e Buchalla 2008). 

Pode ser considerada uma ferramenta adequada para identificar as condições da 

funcionalidade e do ambiente, assim como as características pessoais que 

interferem na qualidade de vida (Buchalla e Cavalheiro, 2008). O objetivo principal 

desta classificação é proporcionar uma linguagem unificada e padronizada por meio 

de uma estrutura que descreva a saúde e os estados relacionados a ela, auxiliando 

a comunicação, a troca e o registro de informações sobre os indivíduos. Apresenta-

se dividida em quatro domínios: funções do corpo, estruturas do corpo, atividades e 

participação e fatores ambientais (Organização Mundial de Saúde, 2008). 
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Os domínios da CIF tornam-se uma classificação quando são usados os 

qualificadores; estes registram a presença e a gravidade de um problema da 

funcionalidade nos níveis do corpo, da pessoa ou social. Para as classificações de 

funções e estruturas do corpo, o qualificador primário indica a presença e o grau de 

deficiência de alguma função ou estrutura, em uma escala de cinco pontos: 

nenhuma deficiência, deficiência leve, moderada, grave e completa. No caso da lista 

de domínios de atividade e participação, dois qualificadores importantes são 

oferecidos (desempenho e capacidade); juntos, estes qualificadores permitem ao 

usuário codificar a informação essencial sobre incapacidade e saúde. Há também 

uma lista de fatores ambientais que interagem com todos estes componentes e que 

são muito importantes para determinar a funcionalidade/incapacidade de um 

indivíduo ao serem representados como barreiras ou facilitadores (Organização 

Mundial de Saúde, 2008). 

Os componentes da CIF se interligam e compõem um modelo 

multidimensional, multidirecional e dinâmico, que levam ao entendimento de alguns 

fenômenos de maneira mais completa. O respeito às múltiplas dimensões 

envolvidas no processo de saúde e funcionalidade/incapacidade (biológica, 

individual, social), além do reconhecimento do importante papel do ambiente (não só 

físico, mas social e de atitudes), traz uma nova luz sobre "saúde" e "incapacidade" 

(Di Nubila, 2010). 

Desta forma, esta classificação reflete a mudança de uma abordagem 

baseada nas doenças para uma que prioriza a funcionalidade como um componente 

da saúde (inclusive a saúde física) (Nordenfelt, 2003). A aceitação e utilização da 

CIF como quadro de referência e classificação vem sendo facilitada pelo seu 

desenvolvimento e processo de consenso mundial, com crescente evidência sobre a 

sua validade (Cieza e Stucki, 2008). Cerniauskaite et al. (2011) mostraram em uma 

revisão sistemática com 672 artigos acerca do uso da CIF que ela é responsável por 

estar ocorrendo uma mudança cultural, e que graças à CIF uma nova conceituação 

de funcionalidade e incapacidade está sendo implantada. 

Neste sentido, para aumentar a viabilidade do uso da CIF, o projeto core sets 

começou a ser desenvolvido, com o objetivo de estabelecer uma seleção de 

categorias adaptada para representar os padrões de avaliação multiprofissional de 

grupos específicos de pacientes (Røe et al., 2009). Core sets têm sido 
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desenvolvidos com os mais variados propósitos (Yen et al., 2014), e podem servir 

como ferramenta científica para a coleta de indicadores confiáveis sobre deficiências 

em determinadas populações (Brockow et al., 2004) 

Yen et al. (2014) conduziram uma revisão sistemática a respeito do que foi 

publicado na literatura sobre core sets entre 2001 e 2012, tendo achado manuscritos 

oriundos de 15 países, com predomínio de publicações em periódicos associados à 

área de reabilitação, entre os anos de 2011 e 2012 e com enfoque na área de 

neurologia. A maioria dos especialistas envolvidos no processo de consenso eram 

médicos e fisioterapeutas. Além disso, os autores propuseram orientações sobre a 

condução de pesquisas futuras e sugeriram que a validação de novas proposições 

de core sets com amostras se faz fundamental, como é o caso do presente estudo. 

Diante do exposto, percebe-se que core sets da CIF podem e devem ser 

desenvolvidos, inclusive para classificar e avaliar a saúde física da população idosa.  
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2 JUSTIFICATIVA 
 

A validade de um instrumento é sua capacidade de medir com precisão aquilo 

que se propõe a medir (Macedo et al., 2009). No entanto, em determinados grupos, 

onde resulta um aglomerado de situações relacionadas a um adequado 

funcionamento cognitivo e às condições ligadas ao ambiente e à sociedade, 

encontramos entraves ao desenvolvimento de processos metodológicos para 

assegurar validade e confiabilidade da mensuração proposta.   

Uma das formas usadas de validação é a de conteúdo, que determina a 

representatividade de itens que expressam um conteúdo, baseada no julgamento de 

especialistas em uma área específica (Rubio et al., 2003), ou seja, se o conteúdo de 

um instrumento de medida explora, de maneira efetiva, os quesitos para 

mensuração de um determinado fenômeno a ser investigado. 

É inegável a dificuldade para se obter medidas confiáveis de avaliação de 

atividades físicas em pessoas idosas, principalmente em estudos populacionais, seja 

devido aos problemas de ordem operacional na coleta de dados ou à escassez de 

instrumentos válidos e confiáveis, livres de vieses culturais e plenamente adaptados 

para utilização nesse grupo de pessoas em diferentes contextos sociais.  

No sentido de viabilizar protocolos de avaliação, estudos clínicos e 

epidemiológicos realizados com core sets da CIF são fortemente recomendados, e 

já foram conduzidos envolvendo pacientes e pessoas saudáveis em diversas partes 

do mundo (Cieza et al., 2004).  

A concepção e a validação de um core set com objetivo de viabilizar a 

avaliação da saúde física no idoso vem ao encontro da necessidade de utilização de 

instrumentos rápidos, precisos e confiáveis na prática clínica gerontológica, afinal 

utilizar a CIF em sua totalidade (1454 categorias) é praticamente impossível. Assim, 

considerando-se a possibilidade de utilização da CIF como instrumento avaliativo 

multidimensional e a carência de instrumentos específicos para verificação da saúde 

física em populações idosas, justifica-se a realização deste trabalho. Convém ainda 

mencionar que a participação do Brasil como produtor de conhecimento relacionado 

à CIF no cenário internacional é ainda tímida, fato que deve reforçar o incentivo a 

propostas de pesquisas nesta área. 
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3 OBJETIVOS  
 

3.1 Objetivo geral 
▪ Propor um core set da CIF para classificar a saúde física de idosos; 

 

3.2 Objetivos específicos 
▪ Aplicar o core set proposto na população-alvo e analisar seus resultados; 

▪ Avaliar a utilização do instrumento, possibilidades de pontuação e respectivas 

limitações;  
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4 MÉTODOS 
 

A presente pesquisa caracterizou-se como um estudo de acurácia e 

validação. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

Universitário Onofre Lopes, protocolo 592/11. 

Inicialmente, construiu-se uma revisão integrativa de estudos nacionais sobre 

a CIF. Uma revisão integrativa é uma ampla abordagem metodológica referente às 

revisões, que permite incluir diversos tipos de estudos, além de revisar teorias e 

evidências, o que propicia a compreensão completa do fenômeno analisado 

(Whittemore e Knafl, 2005). 

Para identificação dos estudos foram consultadas as seguintes bases de 

dados nacionais: SciELO Brasil (Scientific Eletronic Library Online, disponível em 

http://www.scielo.br) e Lilacs (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 

da Saúde, disponível em http://lilacs.bvsalud.org). Para isso, utilizou-se pura e 

simplesmente um único termo para pesquisa nos dois buscadores: “CIF”, como 

termo genérico. 

Para complementar a pesquisa, utilizaram-se dois buscadores internacionais: 

PubMed (U.S. National Library of Medicine/National Institutes of Health, disponível 

em http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed) e ISI Web of Knowledge, (disponível em 

http://apps.isiknowledge.com). Entretanto, ao utilizar-se o PubMed e o ISI os termos 

utilizados para pesquisa foram “ICF and Brazil”, sendo ICF (International 

Classification of Functioning, Disability and Health) o equivalente em inglês para CIF. 

As buscas realizaram-se no período compreendido entre os dias 15 de 

dezembro de 2011 e 20 de janeiro de 2012. Para ser incluído na pesquisa o trabalho 

deveria ter sido publicado na forma de artigo científico, editorial ou nota técnica. 

Foram excluídos da revisão:  

a) todos os trabalhos que a busca retornou e que não tinham o escopo da CIF 

da maneira esperada neste estudo, ou seja, que fossem da área da saúde: justifica-

se esta exclusão por haver publicações que utilizam a CIF e versam sobre assuntos 

de outras áreas (como por exemplo agronomia);  

b) teses, dissertações e monografias, excluídas pela dificuldade do acesso ao 

material no formato integral; 
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c) trabalhos que não tinham sido desenvolvidos no Brasil ou com a 

participação de instituições brasileiras, por ser um estudo voltado à produção 

nacional, e  

d) artigos duplicados. 

Os resultados encontrados foram tabulados. Dois revisores, de forma 

independente, realizaram a leitura criteriosa dos títulos e dos resumos/abstracts dos 

estudos identificados na busca. Os que atenderam aos critérios de inclusão e não 

aos de exclusão foram selecionados. 

Finalizada a seleção, os revisores se reuniram para entrar em consenso sobre 

a inclusão ou exclusão dos artigos. Caso houvesse desacordo, um terceiro revisor 

seria solicitado para resolver as diferenças. No entanto, não foi necessário. Após 

esta etapa, os estudos selecionados foram lidos na íntegra. 

Os resultados desta primeira etapa do projeto (revisão integrativa) são 

mostrados no item 5.1 do trabalho. 

Após, deu-se início à etapa 02, com a proposição de um core set da CIF, 

baseado na metodologia Delphi, adaptada de Jones e Hunter (1995) e Lemberg et 

al. (2010). A técnica Delphi tem por objetivo obter o consenso de um painel de 

pessoas com conhecimento do assunto a ser investigado – os chamados 

especialistas. Ela inclui uma série de rodadas para reunir e fornecer informações 

sobre o assunto a ser examinado. As principais características desta técnica são: o 

anonimato, para evitar o domínio dos indivíduos isolados do grupo; a iteração, o que 

permite que os membros do painel possam mudar suas opiniões nas rodadas 

subsequentes, e o feedback controlado, mostrando a distribuição das respostas do 

grupo, bem como cada resposta anterior do indivíduo. 

A técnica Delphi respeita os seguintes passos: 

Rodada 1: Indivíduos envolvidos na causa e especialistas são selecionados, 

sendo convidados a opinar sobre um assunto específico, com base em seus 

conhecimentos e experiências sobre o tema. Obs.: Estas opiniões são agrupadas 

sob um número limitado de posições e declarações e colocadas em circulação para 

todos os participantes. 

Rodada 2: Os participantes classificam (ranqueiam) a sua concordância com 

cada item do construto. Nesta etapa, as classificações são sumarizadas e incluídas 

em uma versão secundária do construto. 
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Rodada 3: Os participantes re-classificam (re-ranqueiam) sua concordância 

com cada item do construto, com a oportunidade para mudar a sua pontuação, 

tendo em vista as respostas do grupo. Nesta etapa, as reclassificações são 

sumarizadas e avaliadas pelo grau de consenso: se um grau aceitável de consenso 

é obtido, o processo finaliza-se, com feedback dos resultados finais obtidos aos 

participantes; se não, o terceiro passo é repetido. 

Uma concordância mínima de 80% dos especialistas foi o critério adotado 

para a retenção do item (Mendonça e Guerra, 2007). 

Para a análise de conteúdo do core set proposto foi realizada a montagem do 

painel de especialistas nas áreas relacionadas à CIF, atividade física e/ou 

gerontologia, sendo composto pelos seguintes membros (e respectivas áreas de 

atuação): 

▪ Cassia Maria Buchalla: médica, professora doutora associada do 

Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública da USP, 

atua nas áreas de pesquisa de estatísticas de saúde e de epidemiologia e 

controle das doenças infecciosas. Faz parte do Centro Colaborador da 

Organização Mundial da Saúde para a Família de Classificações 

Internacionais. Atua na rede de centros da OMS, da qual é membro do 

conselho e "co-chair" do comitê de educação. Nesse comitê é responsável 

por trabalhos relacionados à educação na área das Classificações da OMS; 

▪ Célia Pereira Caldas: enfermeira, professora doutora associada da UERJ, 

onde atua nos programas de pós-graduação em Ciências Médicas e em 

Enfermagem. É vice-diretora do programa Universidade Aberta da Terceira 

Idade, membro do conselho estadual de defesa dos direitos da pessoa idosa 

e gerontóloga titulada pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, 

Tem experiência na área de saúde coletiva, com ênfase em saúde do idoso; 

▪ Eduardo Santana de Araujo: fisioterapeuta, mestre e doutor em Saúde 

Pública. Fellow Senior da Ordem dos Hospitaleiros Ortodoxos. Chefe de 

admissão e coordenador do programa HODU-CIF Brasil; 

▪ Felipe Fossati Reichert: educador físico, professor doutor adjunto da Escola 

Superior de Educação Física da Universidade Federal de Pelotas e docente 

permanente do programa de pós-graduação em Educação Física. Editor 

associado do BMC Public Health, da Revista Brasileira de Atividade Física e 
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Saúde e do ISRN Epidemiology. Sócio fundador da Sociedade Brasileira de 

Atividade Física e Saúde; 

▪ Giovana Zarpellon Mazo: educadora física, professora doutora do Centro de 

Ciências da Saúde e do Esporte da Universidade do Estado de Santa 

Catarina (UDESC). Bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq. 

Coordenadora do programa de extensão universitário Grupo de Estudos da 

Terceira Idade (GETI). Atua na área de atividade física e saúde com enfoque 

no processo de envelhecimento humano; 

▪ João Marcos Domingues Dias: fisioterapeuta, professor doutor associado da 

Universidade Federal de Minas Gerais. Senior Editor da revista Healthy Aging 

Research, membro do corpo editorial das revistas Fisioterapia em Movimento 

e da Revista Geriatria e Gerontologia. Membro titulado da Sociedade 

Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Bolsista de produtividade em pesquisa 

do CNPq. Tem experiência na área de fisioterapia geriátrica e gerontológica; 

▪ Rosângela Corrêa Dias: fisioterapeuta, professora doutora associada da 

Universidade Federal de Minas Gerais. Orientadora permanente do programa 

de pós-graduação em Ciências da Reabilitação. Editora associada da Revista 

Geriatria e Gerontologia e membro do corpo editorial da revista Fisioterapia e 

Pesquisa. Tem experiência na área de fisioterapia geriátrica e gerontológica; 

▪ Tânia Rosane Bertoldo Benedetti: educadora física, professora doutora 

associada da Universidade Federal de Santa Catarina. Tem experiência na 

área de educação física, com ênfase em atividade física relacionado à saúde 

do idoso; 

Na proposição do core set optou-se pela análise do coeficiente α de 

Cronbach, que é um indicador da consistência interna de um instrumento, ou seja, 

que mensura a medida em que os itens do instrumento estão correlacionados. 

Coeficientes baixos indicam falta de correlação entre os itens, enquanto que altos 

coeficientes indicam alta correlação. Um valor ≥ 0,70 é considerado aceitável (Barten 

et al., 2012; Terwee et al., 2007). 

Os resultados desta segunda etapa do projeto (proposição do core set) são 

mostrados no item 5.2 do trabalho. 

Após, deu-se início à etapa 03, com a aplicação do core set aprovada pelo 

painel de especialistas em uma amostra de idosos (bem diversificada, tanto com 



26 
 

 
 

idosos mais jovens quanto mais longevos, ativos e inativos), residentes no município 

de Natal/RN. 

Para esta aplicação, foram realizados treinamentos de um grupo de 11 alunos 

dos cursos de graduação e pós-graduação em Fisioterapia dos campi de Natal e 

Santa Cruz da UFRN. Estes treinamentos contemplaram todas as ferramentas que 

foram utilizadas na coleta de dados. Após a conclusão dos treinamentos, foi 

realizada uma coleta piloto com um grupo de idosos para a calibração dos 

avaliadores e o esclarecimento de eventuais dúvidas. 

O instrumento da coleta de dados foi disponibilizado aos avaliadores no 

formato digital (em um notebook), por meio do software canadense William 

(fabricante: MultiSpectra). A coleta de dados envolveu diversas variáveis, a saber: 

1) Identificação: nome do entrevistador, data da entrevista, horário inicial, horário 

final, identificação do participante, nome completo, endereço, telefone, sexo, 

data de nascimento, idade, estado civil, escrita, leitura, anos de estudo, 

escolaridade, atividade laboral (ocupação, ativo/aposentado), renda, saúde 

auto referida, peso, altura, circunferência da cintura, circunferência do quadril 

e força de preensão palmar;  

2) Core set: avaliação das 30 categorias do core set da CIF para saúde física de 

idosos (Ruaro et al., 2014), instrumento de estudo da presente tese. Para 

cada categoria avaliada, atribuiu-se um qualificador de acordo com a resposta 

do(a) avaliado(a): qualificador 0 (nenhum problema / 0-4% de 

comprometimento), qualificador 1 (problema ligeiro / 5-24% de 

comprometimento),  qualificador 2 (problema moderado / 25-49% de 

comprometimento), qualificador 3 (problema grave / 50-95% de 

comprometimento) e qualificador 4 (problema completo / 96-100% de 

comprometimento) (OMS, 2008). Este formato foi adotado para todos os 

domínios da CIF. Considerou-se somente o primeiro qualificador para os 4 

domínios (sendo que para atividades e participação o qualificador 

considerado foi o de desempenho). Para o domínio dos fatores ambientais, os 

qualificadores foram considerados como barreiras, exceto na categoria e5800 

(serviços de saúde) onde a pontuação dos qualificadores foi invertida, (pois 

quanto maior o acesso aos serviços de saúde, melhor). Assim, só nesta 

categoria, o sistema de pontuação passou a ser: 0=4, 1=3, 2=2, 3=1 e 4=0. 



27 
 

 
 

Por respeitar esta lógica da CIF (qualificador zero significa nenhum problema 

e qualificador 4 significa problema completo), quanto menor a pontuação do 

avaliado, melhor a sua saúde física. 

3) PCL: para avaliar a função cognitiva usou-se a Prueba Cognitiva de Leganés 

(Prova Cognitiva de Leganés). Avalia os domínios orientação e memória e a 

pontuação varia de 0 a 32 pontos, sendo que escores mais altos indicam 

melhores habilidades cognitivas; validado para aplicação em idosos 

brasileiros, o ponto de corte para exclusão de indivíduos com déficit cognitivo 

usado nesta pesquisa foi de 22 pontos ou menos (Caldas et al., 2012); 

4) CES-D: escala de depressão do Center for Epidemiological Studies, foi 

utilizada para avaliar a presença de sintomatologia depressiva. Trata-se de 

um instrumento validado por Batistoni et al. (2007) para a população idosa 

brasileira. Esta escala tem ênfase no humor depressivo durante a semana 

passada e é composta por 20 itens de uma escala de auto relato que mede o 

nível de sintomatologia depressiva.  As respostas são em escala Likert (nunca 

ou raramente, às vezes, frequentemente, sempre). Os escores variam de zero 

a 60 pontos, sendo que escores mais altos indicam sintomas depressivos. O 

ponto de corte para considerar o indivíduo como tendo sintomas depressivos 

é de 16 pontos ou mais (Radloff, 1977); 

Finalizado o processo de coleta, os dados referentes ao core set foram então 

submetidos à análise fatorial, que objetiva reduzir uma grande quantidade de 

variáveis observadas em um número menor de fatores, que podem ser definidos 

como a combinação linear das variáveis originais (Hair et al., 2006; King, 2014). 

Realizou-se então a análise fatorial exploratória, pelo método dos 

componentes principais. A medida de adequação da amostra Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO) deve ser maior que 0,70 e o teste de esfericidade de Bartlett deve ser 

estatisticamente significante (Carver et al., 2013). Para determinar o número de 

fatores do modelo, o ponto de corte estabelecido para cargas fatoriais cruzadas foi 

de 0,3 e a rotação considerada foi a varimax. 

Tal análise foi escolhida para dimensionar de maneira adequada o 

instrumento e deixá-lo o mais objetivo possível. A análise fatorial permite ainda a 

geração de um dado numérico, o escore fatorial, que representa a “pontuação” que o 

indivíduo recebe em cada fator gerado. 
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Todas as análises estatísticas foram realizadas com uso do software IBM 

SPSS (Statistical Package for Social Sciences), versão 17.0. 

Os resultados obtidos em todas as etapas da pesquisa são apresentados nas 

publicações a seguir. 
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5 ARTIGOS PRODUZIDOS 
 

5.1 O artigo “Panorama e perfil da utilização da CIF no Brasil – uma década de 

história” foi publicado no periódico “Brazilian Journal of Physical Therapy” que possui 

fator de impacto 1.0 e Qualis B3 da CAPES para área Medicina II. 

 

5.2 O artigo “International classification of functioning, disability and health core set 

for physical health of older adults” foi publicado no periódico “Journal of Geriatric 

Physical Therapy” que possui fator de impacto 1.212 e Qualis não avaliado da 

CAPES para área Medicina II. 
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6 COMENTÁRIOS, CRÍTICAS E CONCLUSÕES 
Em termos pessoais, comecei minha carreira docente no ano de 2004 em 

uma faculdade de Foz do Iguaçu/PR. Logo em seguida, entre os anos de 2005 e 

2006 cursei meu mestrado em São José dos Campos/SP. Devido às dificuldades 

com relação à distância, não consegui dar sequência ao curso de doutorado. 

Continuei desenvolvendo minha carreira docente e no ano de 2010 ingressei na 

UFRN, onde tive a oportunidade de vincular-me ao doutorado em Ciências da 

Saúde. Esta oportunidade possibilitou ter acesso a novos conhecimentos, consolidar 

o uso de métodos e técnicas de pesquisa e ampliar minha rede de contatos com 

grandes pesquisadores, o que pode gerar futuras interações, seja em projetos ou 

redes de colaboração científica. A conclusão de um curso de doutorado é sem 

dúvida uma vitória pessoal e profissional, além de ser uma etapa fundamental na 

evolução da minha carreira de professor universitário e pesquisador.  

Sobre o projeto proposto, em linhas gerais tudo transcorreu como previsto. Os 

prazos foram cumpridos de acordo com o cronograma, o que permitiu a conclusão 

da pesquisa no tempo esperado e com produção científica. O projeto teve natureza 

multidisciplinar, ponto estimulado pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da 

Saúde da UFRN, favorecendo a integração entre profissões com a composição do 

painel de especialistas, além de haver o envolvimento de estudantes de dois campi 

da UFRN. 

A estrutura proporcionada pelo grupo de pesquisa em gerontologia da UFRN, 

tanto física como de recursos humanos, foi fundamental na gestão de todos os 

processos relacionados à pesquisa. Além disso, diversos alunos de graduação e 

pós-graduação de Fisioterapia tiveram a oportunidade de participar como 

colaboradores do projeto, tendo passado por diversos treinamentos que agregaram 

conhecimentos e experiências em suas vidas acadêmicas.  

A coleta de dados contemplou as mais variadas situações, desde visitas 

domiciliares até entrevistas em instituições. Houve um grande facilitador no 

processo, que foi a inserção dos dados coletados de forma digital, por meio do 

software William. Como o instrumento contou com muitos formulários e a amostra foi 

bastante diversificada, o tempo consumido para cada idoso variou de 40 minutos a 

uma hora e meia, com média de uma hora. 
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A base de dados coletados no projeto também forneceu informações 

utilizadas em duas dissertações de mestrado (programa de Fisioterapia) e ainda há 

a conveniência de haver dados não utilizados, o que permite desdobramentos do 

trabalho que serão divulgados por meio da escrita de novos artigos. 

Com relação à produção já efetivada, o primeiro artigo versou sobre uma 

revisão integrativa da literatura, para situar como estava o perfil de utilização da CIF 

no Brasil. Esta publicação foi importante pois viabilizou aos autores um 

aprimoramento no universo da CIF, além de possibilitar a compreensão de quais 

direcionamentos os pesquisadores do assunto estavam adotando em seus projetos. 

A segunda publicação foi sobre o processo de proposição do core set para 

avaliar a saúde física de idosos com a participação do painel de especialistas, tendo 

como resultado o core set com 30 categorias. A participação dos pesquisadores que 

compuseram o painel foi enriquecedora em termos de conhecimento, pois a opinião 

de cada um até chegarmos ao consenso abriu novos horizontes de raciocínio para a 

equipe envolvida na pesquisa. 

As principais dificuldades encontradas no decorrer do projeto foram a 

composição da comissão de especialistas (considerando que, de 20 convidados, 

apenas 9 aceitaram participar), a coordenação/gestão da equipe envolvida na 

pesquisa e por fim a complexidade da análise estatística dos dados. No entanto, 

todas foram superadas. 

Ao final, obteve-se um instrumento confiável e fidedigno, cuja expectativa é 

que seja utilizado em larga escala na avaliação da saúde física de idosos. Para isso, 

a intenção dos autores é produzir um aplicativo para celulares/dispositivos móveis, 

onde o usuário insere os qualificadores para cada categoria do core set e obtém 

como resultado o escore fatorial do idoso avaliado, o que mostra o potencial de 

inovação científica/tecnológica que o projeto pode gerar.  
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APÊNDICE 01 – INSTRUMENTO DA COLETA DE DADOS 
 

Projeto: Proposição e aplicação de um core set da CIF 
para classificação de níveis de atividade física em idosos 

 

INSTRUÇÕES 
 

Bom dia / boa tarde! 

 O(a) senhor(a) está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa da UFRN 

sobre uma nova ferramenta de avaliação da Organização Mundial da Saúde, chamada 

CIF, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. 

 Sua participação é muito importante e desde já agradecemos sua 

disponibilidade. 

 Como esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa e para 

cumprir os requisitos legais, convidamos você a ler e, se estiver de acordo, assinar o 

termo de consentimento livre e esclarecido. 

 

------------------------------ tempo para leitura e assinatura do TCLE ------------------------------ 

  

A partir de agora, você responderá uma série de perguntas e ao final deste 

questionário, haverá uma rápida avaliação física. 

 Para todas as perguntas, considere sempre o acontecido nos últimos 30 dias. 

Você poderá parar para descansar a qualquer momento, bem como pedir para 

que eu repita o que não tenha entendido ou pedir explicações de coisas que não 

entendeu. 

Procure ficar bem atento ao que está sendo perguntado e seja honesto em todas 

as suas respostas.  

É necessário responder a todas as perguntas e você pode mudar de alternativa 

como bem entender. 

Podemos começar? 
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INFORMAÇÕES GERAIS 

 

Entrevistador: __________________________________________________________ 
Data da entrevista ___/___/____ 

Horário de inicio ____:____ 

N º de identificação do participante ___________ 

Nome do participante: ___________________________________________________ 

Endereço: _____________________________________________________________ 

Telefone: ______________________________________________________________ 

Sexo do Participante (____) masculino (____)feminino  

Data de nascimento ___/___/___ 

Idade do participante ____ 

 

Qual seu estado civil? 

a) Solteiro (nunca casou) (  ) 

b) Casado/relação estável (  ) 

c) Viúvo(a) (  ) 

d) Separado/divorciado (  ) 

e) Outro (  ) 

 
Você sabe ler e escrever?  

a) Não, eu não sei ler, nem escrever (  ) 

b) Eu entendo o que leio, mas não sei escrever (  ) 

c) Sim, eu entendo o que leio e o que escrevo (  ) 

 

Quantos anos completos você estudou? __________ 

 

Qual o maior nível de escolaridade você tem?  

a) Primário incompleto(  ) 

b) Primário completo(  ) 

c) Secundário incompleto (  ) 

d) Secundário completo(  ) 

e) Nível técnico(  ) 

f) Nível superior incompleto(  ) 
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g) Especialista(  ) 

h) Mestrado/doutorado(  ) 

i) Sem resposta (  ) 

 

Você está ativo? 

a) Sim (  ) 

b) Não (  ) 

 

Você está aposentado? 

a) Sim (  ) 

b) Não (  ) 

 

Se está aposentado, há quanto tempo (em anos) ? ____________________________ 

 

Que ocupação você teve a maior parte da vida? _______________________________ 

 

Você recebe algum rendimento? 

a) Sim (  ) 

b) Não (  ) 

c) Não sabe (  ) 

d) Sem resposta (  ) 

 

Você recebe algum rendimento de trabalho atual? 

a) Sim (  ) 

b) Não (  ) 

 

Você recebe algum rendimento de aposentadoria ou pensão? 

a) Sim (  ) 

b) Não (  ) 

 

Você recebe rendimento outros (especifique) ________________________________ 

 

Qual sua renda mensal individual?_____________________________ 
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Até que ponto sua renda mensal é suficiente para suas necessidades?  

a) Muito bem (  ) 

b) Adequadamente (  ) 

c) Não muito bem (  ) 

d) Insuficiente (  ) 

 

Qual sua renda familiar mensal?_______________________________ 

 

PCL (1º PARTE) 
 
 “Por favor as questões a seguir devem ser respondidas por você sem ajuda de 
nenhuma outra pessoa.” 
Qual a data de hoje?  

(O dia, mês e ano devem estar corretos. O participante pode ver o calendário.) 

(  ) Certo  

(  ) Errado 

 
Que horas são? (hh:mm) 

(O participante pode olhar o relógio. A resposta correta pode ser entre 1,5 horas) 

(  ) Certo  

(  ) Errado 

 
Que dia da semana é hoje? 

(  ) Certo  

(  ) Errado 

 

Qual seu endereço completo? 

(  ) Certo  

(  ) Errado 

 

Em que cidade estamos? 

(  ) Certo  

(  ) Errado 

 



53 
 

 
 

Qual a sua idade? 

(  ) Certo  

(  ) Errado 

 

Qual sua data de nascimento? 

(  ) Certo  

(  ) Errado 

 

Qual o nome de solteira da sua mãe? 

(  ) Certo  

(  ) Errado 

 

4 erros ou mais significam o fim da entrevista ( ______ nº de erros) 
Agradecemos sua participação! 
 
SAÚDE PERCEBIDA 
 
Você diria que sua saúde está muito boa, boa, razoável, ruim ou muito ruim? 

Muito boa (  ) 

Boa (  ) 

Razoável (  ) 

Ruim (  ) 

Muito ruim (  ) 

 

Nos últimos 12 meses, você perdeu 5 kg ou mais sem querer? 

Sim (  ) 

Não (  ) 

Não sabe (  ) 

Sem resposta (  ) 

 

Algum médico ou enfermeiro já disse que você tem pressão alta ou hipertensão? 

Sim (  ) 

Não (  ) 

Não sabe (  ) 
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Sem resposta (  ) 

 

Algum médico ou enfermeiro já disse que você tem diabetes, ou seja, nível elevado de 

açúcar no sangue? 

Sim (  ) 

Não (  ) 

Não sabe (  ) 

Sem resposta (  ) 

 

Algum médico ou enfermeiro já disse que você tem câncer ou tumor maligno (exceto 

pequenos cânceres de pele)? 

Sim (  ) 

Não (  ) 

Não sabe (  ) 

Sem resposta (  ) 

 

Algum médico ou enfermeiro já disse que você tem alguma doença pulmonar crônica, 

tais como: bronquite crônica, enfisema ou asma? 

Sim (  ) 

Não (  ) 

Não sabe (  ) 

Sem resposta (  ) 

 

Algum médico ou enfermeiro já disse que você teve um ataque do coração, doenças 

coronárias, angina ou outros problemas cardíacos? 

Sim (  ) 

Não (  ) 

Não sabe (  ) 

Sem resposta (  ) 

 

Algum médico ou enfermeiro já disse que você teve embolia cerebral, derrame, ataque 

ou trombose? 

Sim (  ) 

Não (  ) 
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Não sabe (  ) 

Sem resposta (  ) 

 

Algum médico ou enfermeiro já disse que você tem artrite, reumatismo ou alguma 

inflamação crônicas nas articulações? 

Sim (  ) 

Não (  ) 

Não sabe (  ) 

Sem resposta (  ) 

 

Algum médico ou enfermeiro já disse que você tem osteoporose? 

Sim (  ) 

Não (  ) 

Não sabe (  ) 

Sem resposta (  ) 

 

PCL (2º PARTE) 

“Agora vou lhe mostrar algumas figuras e você vai me dizer o que são.” 

(Mostre ao paciente cada figura e marque se ele respondeu certo ou errado.) 

Vaca  

(  ) Certo  

(  ) Errado 

 

Navio  
(  ) Certo  

(  ) Errado 

 

Colher  
(  ) Certo  

(  ) Errado 

Avião  
(  ) Certo  

(  ) Errado 

 

Garrafa 
(  ) Certo  

(  ) Errado 

 

Caminhão 
(  ) Certo  

(  ) Errado 
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“Por favor, repita os objetos que você viu e tente memorizá-lo, pois vou pedir que 
você repita mais tarde. Repita-os por favor.” 
 
Vaca  

(  ) Certo  

(  ) Errado 

 

Navio  
(  ) Certo  

(  ) Errado 

 

Colher  
(  ) Certo  

(  ) Errado 

Avião  
(  ) Certo  

(  ) Errado 

 

Garrafa 
(  ) Certo  

(  ) Errado 

 

Caminhão 
(  ) Certo  

(  ) Errado 

 
“Vou contar uma historia curta. Por favor, fique atento(a) porque só poderei ler 
uma vez. Quando eu terminar, vou esperar alguns segundos e então vou pedir 
que você me conte o que lembra. A história é assim (leia devagar)”:  
 
“Três crianças estavam sozinhas em uma casa,e a casa começou a incendiar. Um 

bravo bombeiro foi capaz de entrar pela janela e levar as crianças para um lugar 

seguro. Exceto por alguns cortes e arranhões, as crianças ficaram bem.” 

(Dê ao participante pelo menos dois minutos para contar o que ele/ela lembra da 

história) 

 

Três crianças?  
(  ) Certo  

(  ) Errado 

 

O incêndio na casa?  
(  ) Certo  

(  ) Errado 

 

O bombeiro entrou? 
(  ) Certo  

(  ) Errado 

 

Crianças foram  resgatadas?  
(  ) Certo  

(  ) Errado 
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Alguns cortes e arranhões? 
(  ) Certo  

(  ) Errado 

 

Ficaram bem?  
(  ) Certo  

(  ) Errado 

PRESSÃO ARTERIAL  

(apenas se não for possível no braço direito, por exemplo: pessoas com linfedema 

decorrente de câncer de mama) 

 

(  ) Braço direito 

(  ) Braço esquerdo 

 

Pressão arterial 1 – sistólica    ( _____________) 

Pressão arterial 1 – diastólica ( _____________) 

 

Pressão arterial 2– sistólica     ( ___________) 

Pressão arterial 2 – diastólica ( ___________) 

 

Pressão arterial 3 –sistólica    ( ____________) 

Pressão arterial 3– diastólica ( _____________) 

 

A pressão não pode ser mensurada pela seguinte razão: 

(____________________________________________________________________) 

 

PCL (3º PARTE) 

Cinco minutos após mostrar as figuras (durante este tempo você mensurar a 
pressão arterial) 

“Você pode me dizer quais as figuras que mostrei há alguns minutos?” 

Vaca 

(  ) Certo  

(  ) Errado 

Navio  
(  ) Certo  

(  ) Errado 

Colher  
(  ) Certo  

(  ) Errado 
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Avião  
(  ) Certo  

(  ) Errado 

Garrafa 
(  ) Certo  

(  ) Errado 

Caminhão 
(  ) Certo  

(  ) Errado 

 
FORÇA DE PREENSÃO 
 
Força de preensão 1 (____) 

Força de preensão 2 (____) 

Força de preensão 3 (____) 

 

A força de preensão não foi medida porque:  

Dor aguda na mão ou no punho (  ) 

Artrite na mão dominante (  ) 

Tendinite na mão dominante (  ) 

Outro motivo, especifique (  ) 

 

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS 
 
Frequência cardíaca (____) 

Frequência respiratória (____) 

Peso (____) 

Altura (____) 

Circunferência cintura (____) 

Circunferência quadril (____) 

 
CIF 
 
A) FUNÇÕES DO CORPO 
 

b1300 nível de energia 

Como o(a) senhor(a) classifica seu nível de energia para realizar as atividades diárias, 

considerando seu vigor e sua resistência? 
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(    ) Qualificador 0: sem comprometimento algum; 

(    ) Qualificador 1: ligeiramente comprometido; 

(    ) Qualificador 2: comprometido moderadamente; 

(    ) Qualificador 3: comprometido de maneira grave; 

(    ) Qualificador 4: totalmente comprometido; 

 

b1343 qualidade do sono 

Como o(a) senhor(a) classifica a qualidade do seu sono? Considere o sono “perfeito” 

como sendo aquele que leva a um descanso e relaxamento físico e mental ideais; 

(    ) Qualificador 0: ótima qualidade; 

(    ) Qualificador 1: boa qualidade;  

(    ) Qualificador 2: qualidade regular; 

(    ) Qualificador 3: qualidade ruim; 

(    ) Qualificador 4: péssima qualidade; 

 

b2352 função vestibular do movimento 

Como o(a) senhor(a) classifica sua movimentação, considerando a direção e a 

velocidade dos seus movimentos corporais? 

(    ) Qualificador 0: sem comprometimento algum; 

(    ) Qualificador 1: ligeiramente comprometida;  

(    ) Qualificador 2: comprometida moderadamente; 

(    ) Qualificador 3: comprometida de maneira grave; 

(    ) Qualificador 4: totalmente comprometida; 

 

b260 função proprioceptiva 
Solicitar ao entrevistado que realize os seguintes testes:  

 

1) Índex-index; 

2) Index-nariz; 

3) Fechar os olhos e dizer como está a posição do joelho (flexionado ou estendido); 

4) Fechar os olhos e dizer como está a posição do cotovelo (flexionado ou 

estendido). 

(    ) Qualificador 0: realiza 5 testes corretamente; 

(    ) Qualificador 1: realiza 3 ou 4 testes corretamente; 
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(    ) Qualificador 2: realiza 2 testes corretamente; 

(    ) Qualificador 3: realiza 1 teste corretamente; 

(    ) Qualificador 4: não realiza nenhum teste corretamente; 

 

 

b280 sensação de dor 

O(a) senhor(a) sente algum tipo de dor?  

(    ) Qualificador 0: nunca ou quase nunca (0-4% do tempo); 

(    ) Qualificador 1: raramente (5-24% do tempo); 

(    ) Qualificador 2: com certa frequência (25-49% do tempo); 

(    ) Qualificador 3: a maior parte do tempo (50-95% do tempo); 

(    ) Qualificador 4: sempre (96-100% do tempo); 

b4550 resistência física geral 

Como o(a) senhor(a) classifica sua resistência física geral para realizar as atividades 

diárias, considerando sua tolerância ao exercício e o seu vigor? 

(    ) Qualificador 0: sem comprometimento algum; 

(    ) Qualificador 1: ligeiramente comprometida; 

(    ) Qualificador 2: comprometida moderadamente; 

(    ) Qualificador 3: comprometida de maneira grave; 

(    ) Qualificador 4: totalmente comprometida; 

 

b4551 capacidade aeróbica 

Como o(a) senhor(a) classifica sua capacidade aeróbica, ou seja,  sua capacidade de 

se exercitar sem sentir falta de fôlego? 

(    ) Qualificador 0: nunca ou quase nunca sinto falta de ar (0-4% do tempo); 

(    ) Qualificador 1: raramente sinto falta de ar (5-24% do tempo); 

(    ) Qualificador 2: com certa frequência sinto falta de ar (25-49% do tempo); 

(    ) Qualificador 3: a maior parte do tempo sinto falta de ar (50-95% do tempo); 

(    ) Qualificador 4: sempre sinto falta de ar (96-100% do tempo); 

 

b7102 mobilidade generalizada das articulações 

Como o(a) senhor(a) classifica a mobilidade generalizada das suas articulações, 

considerando a amplitude e facilidade de movimento das articulações de todo o corpo? 

(    ) Qualificador 0: sem comprometimento algum; 
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(    ) Qualificador 1: ligeiramente comprometida; 

(    ) Qualificador 2: comprometida moderadamente; 

(    ) Qualificador 3: comprometida de maneira grave; 

(    ) Qualificador 4: totalmente comprometida; 

 
b7306 força de todos os músculos do corpo 

Como o(a) senhor(a) classifica a força generalizada dos seus músculos? 

(    ) Qualificador 0: sem comprometimento algum; 

(    ) Qualificador 1: ligeiramente comprometida; 

(    ) Qualificador 2: comprometida moderadamente; 

(    ) Qualificador 3: comprometida de maneira grave; 

(    ) Qualificador 4: totalmente comprometida; 

b7356 tônus de todos os músculos do corpo 

Palpar musculatura de tronco, MMSS e MMII e avaliar o tônus em repouso e a 

resistência oferecida quando se tenta mover esses músculos passivamente; 

(    ) Qualificador 0: tônus sem comprometimento algum; 

(    ) Qualificador 1: tônus ligeiramente comprometido; 

(    ) Qualificador 2: tônus comprometido moderadamente (flacidez palpável); 

(    ) Qualificador 3: tônus comprometido de maneira grave (flacidez visível); 

(    ) Qualificador 4: tônus totalmente comprometido (flacidez total); 

 

b7402 resistência de todos os músculos do corpo 

Considerando a resistência generalizada dos seus músculos, o(a) senhor(a) consegue 

sustentar a contração muscular de vários músculos do corpo por um período de tempo 

necessário para desempenhar uma atividade? 

(    ) Qualificador 0: sempre (96-100% do tempo); 

(    ) Qualificador 1: a maior parte do tempo (50-95% do tempo); 

(    ) Qualificador 2: com certa frequência (25-49% do tempo); 

(    ) Qualificador 3: raramente (5-24% do tempo); 

(    ) Qualificador 4: nunca ou quase nunca (0-4% do tempo); 

 

B) ESTRUTURAS DO CORPO 
 

s4100 coração 
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Seu coração tem algum problema? 

Qualificador 1 
(    ) 0 Nenhum problema; 

(    ) 1 Deficiência leve ; 

(    ) 2 Deficiência moderada; 

(    ) 3 Deficiência grave; 

(    ) 4 Deficiência completa; 

(Qual? Há quanto tempo? Fez cirurgia? Quantas? Qual? Quando? Precisa de 

transplante?) 

Qualificador 2 
(    ) 0 Nenhuma mudança na estrutura 

(    ) 1 Ausência total 

(    ) 2 Ausência parcial 

(    ) 3 Parte adicional 

(    ) 4 Dimensões aberrantes 

(    ) 5 Descontinuidade 

(    ) 6 Posição desviada 

(    ) 7 Mudanças qualitativas na estrutura, incluindo acúmulo de líquido 

 

s7700 ossos 
Seus ossos tem algum problema? 

Qualificador 1 
(    ) 0 Nenhum problema; 

(    ) 1 Deficiência leve ; 

(    ) 2 Deficiência moderada; 

(    ) 3 Deficiência grave; 

(    ) 4 Deficiência completa; 

 

(Osteoporose? Osteopenia? Fratura? Tem densitometria?) 

Qualificador 2 
(    ) 0 Nenhuma mudança na estrutura 

(    ) 1 Ausência total 

(    ) 2 Ausência parcial 
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(    ) 3 Parte adicional 

(    ) 4 Dimensões aberrantes 

(    ) 5 Descontinuidade 

(    ) 6 Posição desviada 

(    ) 7 Mudanças qualitativas na estrutura, incluindo acúmulo de líquido 

  

s7701 articulações 
Suas articulações tem algum problema? 

Qualificador 1 
(    ) 0 Nenhum problema; 

(    ) 1 Deficiência leve ; 

(    ) 2 Deficiência moderada; 

(    ) 3 Deficiência grave; 

(    ) 4 Deficiência completa; 

 

(Tem artrose? AR? Gota? Em quais articulações?) 

Qualificador 2 
(    ) 0 Nenhuma mudança na estrutura 

(    ) 1 Ausência total 

(    ) 2 Ausência parcial 

(    ) 3 Parte adicional 

(    ) 4 Dimensões aberrantes 

(    ) 5 Descontinuidade 

(    ) 6 Posição desviada 

(    ) 7 Mudanças qualitativas na estrutura, incluindo acúmulo de líquido 

 
s7702 músculos 
Seus músculos tem algum problema? 

Qualificador 1 
(    ) 0 Nenhum problema; 

(    ) 1 Deficiência leve ; 

(    ) 2 Deficiência moderada; 

(    ) 3 Deficiência grave; 
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(    ) 4 Deficiência completa; 

 

(Fibromialgia? Fadiga? Tendinites?) 

Qualificador 2 
(    ) 0 Nenhuma mudança na estrutura 

(    ) 1 Ausência total 

(    ) 2 Ausência parcial 

(    ) 3 Parte adicional 

(    ) 4 Dimensões aberrantes 

(    ) 5 Descontinuidade 

(    ) 6 Posição desviada 

(    ) 7 Mudanças qualitativas na estrutura, incluindo acúmulo de líquido 

C) ATIVIDADES E PARTICIPAÇÃO 
 

d160 concentrar a atenção 
Qualificador 1 - Desempenho 

Na sua vida normal, você consegue centrar-se intencionalmente em um 

estímulo específico, desligando-se de ruídos que distraem a atenção?  

(    ) Qualificador 0: sim, consigo (96-100% do tempo); 

(    ) Qualificador 1: a maior parte do tempo (50-95% do tempo); 

(    ) Qualificador 2: com certa frequência (25-49% do tempo); 

(    ) Qualificador 3: raramente (5-24% do tempo); 

(    ) Qualificador 4: nunca ou quase nunca (0-4% do tempo); 

Qualificador 2 - Capacidade 

Considerando um ambiente confortável e em silêncio, você pode centrar-se 

intencionalmente em um estímulo específico, desligando-se de ruídos que 

distraem a atenção? 

(    ) Qualificador 0: sim, posso (96-100% do tempo); 

(    ) Qualificador 1: a maior parte do tempo (50-95% do tempo); 

(    ) Qualificador 2: com certa frequência (25-49% do tempo); 

(    ) Qualificador 3: raramente (5-24% do tempo); 

(    ) Qualificador 4: nunca ou quase nunca (0-4% do tempo); 
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d4101 agachar-se 
Qualificador 1 - Desempenho 
Na sua vida normal, você consegue agachar-se? 

(    ) Qualificador 0: sim, consigo (96-100% do tempo); 

(    ) Qualificador 1: a maior parte do tempo (50-95% do tempo); 

(    ) Qualificador 2: com certa frequência (25-49% do tempo); 

(    ) Qualificador 3: raramente (5-24% do tempo); 

(    ) Qualificador 4: nunca ou quase nunca (0-4% do tempo); 

 
Qualificador 2 - Capacidade 
Considerando um local com apoio, você pode agachar-se? 

(    ) Qualificador 0: sim, posso (96-100% do tempo); 

(    ) Qualificador 1: a maior parte do tempo (50-95% do tempo); 

(    ) Qualificador 2: com certa frequência (25-49% do tempo); 

(    ) Qualificador 3: raramente (5-24% do tempo); 

(    ) Qualificador 4: nunca ou quase nunca (0-4% do tempo); 

 
d4104 levantar-se 
Qualificador 1 - Desempenho 
Na sua vida normal, você consegue levantar-se? 

(    ) Qualificador 0: sim, consigo (96-100% do tempo); 

(    ) Qualificador 1: a maior parte do tempo (50-95% do tempo); 

(    ) Qualificador 2: com certa frequência (25-49% do tempo); 

(    ) Qualificador 3: raramente (5-24% do tempo); 

(    ) Qualificador 4: nunca ou quase nunca (0-4% do tempo); 

 
Qualificador 2 - Capacidade 
Considerando um local com apoio, você pode levantar-se? 

(    ) Qualificador 0: sim, posso (96-100% do tempo); 

(    ) Qualificador 1: a maior parte do tempo (50-95% do tempo); 

(    ) Qualificador 2: com certa frequência (25-49% do tempo); 

(    ) Qualificador 3: raramente (5-24% do tempo); 

(    ) Qualificador 4: nunca ou quase nunca (0-4% do tempo); 
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d450 andar 
Qualificador 1 - Desempenho 
Na sua vida normal, você consegue caminhar? 

(    ) Qualificador 0: sim, consigo (96-100% do tempo); 

(    ) Qualificador 1: a maior parte do tempo (50-95% do tempo); 

(    ) Qualificador 2: com certa frequência (25-49% do tempo); 

(    ) Qualificador 3: raramente (5-24% do tempo); 

(    ) Qualificador 4: nunca ou quase nunca (0-4% do tempo); 

 
Qualificador 2 - Capacidade 
Considerando um local plano e sem obstáculos, você pode caminhar? 

(    ) Qualificador 0: sim, posso (96-100% do tempo); 

(    ) Qualificador 1: a maior parte do tempo (50-95% do tempo); 

(    ) Qualificador 2: com certa frequência (25-49% do tempo); 

(    ) Qualificador 3: raramente (5-24% do tempo); 

(    ) Qualificador 4: nunca ou quase nunca (0-4% do tempo); 

 
d470 utilização de transporte 
Qualificador 1 - Desempenho 
Na sua vida normal, você consegue andar de ônibus, táxi ou avião? 

(    ) Qualificador 0: sim, consigo (96-100% do tempo); 

(    ) Qualificador 1: a maior parte do tempo (50-95% do tempo); 

(    ) Qualificador 2: com certa frequência (25-49% do tempo); 

(    ) Qualificador 3: raramente (5-24% do tempo); 

(    ) Qualificador 4: nunca ou quase nunca (0-4% do tempo); 
 
Qualificador 2 - Capacidade 

Considerando que você tenha tempo e dinheiro, você pode andar de ônibus, 

táxi ou avião? 

(    ) Qualificador 0: sim, posso (96-100% do tempo); 

(    ) Qualificador 1: a maior parte do tempo (50-95% do tempo); 

(    ) Qualificador 2: com certa frequência (25-49% do tempo); 
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(    ) Qualificador 3: raramente (5-24% do tempo); 

(    ) Qualificador 4: nunca ou quase nunca (0-4% do tempo); 

 

d5700 garantir o próprio conforto físico 
Qualificador 1 - Desempenho 
Na sua vida normal, você consegue cuidar de si próprio, tendo consciência da 

necessidade de tomar medidas, e efetuá-las, para garantir que o próprio corpo 

esteja numa posição confortável, sem sentir muito calor ou frio e que dispõe de 

iluminação adequada? 

(    ) Qualificador 0: sim, consigo (96-100% do tempo); 

(    ) Qualificador 1: a maior parte do tempo (50-95% do tempo); 

(    ) Qualificador 2: com certa frequência (25-49% do tempo); 

(    ) Qualificador 3: raramente (5-24% do tempo); 

(    ) Qualificador 4: nunca ou quase nunca (0-4% do tempo); 

 
Qualificador 2 - Capacidade 
Considerando que você tenha tempo e dinheiro, você pode cuidar de si próprio, 

tendo consciência da necessidade de tomar medidas, e efetuá-las, para 

garantir que o próprio corpo esteja numa posição confortável, sem sentir muito 

calor ou frio e que dispõe de iluminação adequada? 

(    ) Qualificador 0: sim, posso (96-100% do tempo); 

(    ) Qualificador 1: a maior parte do tempo (50-95% do tempo); 

(    ) Qualificador 2: com certa frequência (25-49% do tempo); 

(    ) Qualificador 3: raramente (5-24% do tempo); 

(    ) Qualificador 4: nunca ou quase nunca (0-4% do tempo); 
 

d5701 controle da dieta e forma física 
Qualificador 1 - Desempenho 
Na sua vida normal, você consegue cuidar de si próprio, tendo consciência das 

próprias necessidades, selecionando e consumindo alimentos nutritivos e 

mantendo a forma física? 

(    ) Qualificador 0: sim, consigo (96-100% do tempo); 

(    ) Qualificador 1: a maior parte do tempo (50-95% do tempo); 
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(    ) Qualificador 2: com certa frequência (25-49% do tempo); 

(    ) Qualificador 3: raramente (5-24% do tempo); 

(    ) Qualificador 4: nunca ou quase nunca (0-4% do tempo); 

 
Qualificador 2 - Capacidade 

Considerando que você tenha tempo e dinheiro, você pode cuidar de si próprio, 

tendo consciência das 

próprias necessidades, selecionando e consumindo alimentos nutritivos e 

mantendo a forma física? 

(    ) Qualificador 0: sim, posso (96-100% do tempo); 

(    ) Qualificador 1: a maior parte do tempo (50-95% do tempo); 

(    ) Qualificador 2: com certa frequência (25-49% do tempo); 

(    ) Qualificador 3: raramente (5-24% do tempo); 

(    ) Qualificador 4: nunca ou quase nunca (0-4% do tempo); 

 

d7504 relações informais com pares 
Qualificador 1 - Desempenho 
Na sua vida normal, você consegue criar e manter relações informais com 

pessoas que têm a mesma idade, interesse ou outra característica em comum? 

(    ) Qualificador 0: sim, consigo (96-100% do tempo); 

(    ) Qualificador 1: a maior parte do tempo (50-95% do tempo); 

(    ) Qualificador 2: com certa frequência (25-49% do tempo); 

(    ) Qualificador 3: raramente (5-24% do tempo); 

(    ) Qualificador 4: nunca ou quase nunca (0-4% do tempo); 

 
Qualificador 2 - Capacidade 

Considerando que você tenha tempo disponível e acesso a locais de lazer, 

você pode criar e manter relações informais com pessoas que têm a mesma 

idade, interesse ou outra característica em comum? 

(    ) Qualificador 0: sim, posso (96-100% do tempo); 

(    ) Qualificador 1: a maior parte do tempo (50-95% do tempo); 

(    ) Qualificador 2: com certa frequência (25-49% do tempo); 

(    ) Qualificador 3: raramente (5-24% do tempo); 
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(    ) Qualificador 4: nunca ou quase nunca (0-4% do tempo); 
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d9201 praticar esportes 
Qualificador 1 - Desempenho 
Na sua vida normal, você consegue participar de jogos ou eventos competitivos 

de atletismo, organizados informal ou formalmente, sozinho ou em grupo, como 

boliche, ginástica ou futebol? 

(    ) Qualificador 0: sim, consigo (96-100% do tempo); 
(    ) Qualificador 1: a maior parte do tempo (50-95% do tempo); 

(    ) Qualificador 2: com certa frequência (25-49% do tempo); 
(    ) Qualificador 3: raramente (5-24% do tempo); 

(    ) Qualificador 4: nunca ou quase nunca (0-4% do tempo); 

 
Qualificador 2 - Capacidade 

Considerando suas melhores condições de saúde atuais, você pode participar 

de jogos ou eventos competitivos de atletismo, organizados informal ou 

formalmente, sozinho ou em grupo, como boliche, ginástica ou futebol? 

(    ) Qualificador 0: sim, posso (96-100% do tempo); 

(    ) Qualificador 1: a maior parte do tempo (50-95% do tempo); 

(    ) Qualificador 2: com certa frequência (25-49% do tempo); 

(    ) Qualificador 3: raramente (5-24% do tempo); 

(    ) Qualificador 4: nunca ou quase nunca (0-4% do tempo); 

 

D) FATORES AMBIENTAIS 
 

e1101 medicamentos 
O(a) senhor(a) faz uso de algum medicamento? 

(    ) Qualificador 0: nenhum medicamento;  

(    ) Qualificador +1: 1 medicamento;  

(    ) Qualificador +2: 2-3 medicamentos;  

(    ) Qualificador +3: 4-5 medicamentos;  

(    ) Qualificador +4: 6 ou + medicamentos; 
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e1400 produtos e tecnologia gerais para atividades culturais, recreativas e 
esportivas 
O(a) senhor(a) faz uso de algum equipamento, produto ou tecnologia utilizados 

para a condução e aprimoramento das atividades culturais, recreativas e 

esportivas, como brinquedos, esquis, bolas de tênis e instrumentos musicais, 

não adaptados nem especialmente projetados? 

(    ) Qualificador 0: nenhum produto;  

(    ) Qualificador +1: 1 produto;  

(    ) Qualificador +2: 2 produtos;  

(    ) Qualificador +3: 3 produtos;  

(    ) Qualificador +4: 4 ou + produtos;  

 

e5800 serviços de saúde 
O(a) senhor(a) tem acesso a serviços e programas de saúde? 

Considere clínicas, postos de saúde, hospitais, farmácias, atividades de saúde 

realizadas em praças e centros de convivência, etc... 

(    ) Qualificador 0: nenhum acesso;  

(    ) Qualificador +1: leve acesso;  

(    ) Qualificador +2: acesso moderado;  

(    ) Qualificador +3: acesso considerável;  

(    ) Qualificador +4: total acesso;  

 

CES-D  
 
“Eu vou ler uma relação de situações de como você pode ter se sentido 
ou se coportado na semana passada. Para cada uma dessas situações, 
perguntarei com que frequência você sentiu ou se comportou de tal 
maneira.” 
 
Durante a semana passada... 
 

01. Me senti incomodado (a) com coisas que habitualmente não me 
incomodam.  
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Raramente ou nenhuma vez (menos que 1 dia)  -  (  )  

Algumas vezes ou por pouco tempo (1 ou 2 dias) -  (  )  

Ocasionalmente ou por tempo moderado (3 a 4 dias) - (  )  

Muito ou o tempo todo (de 5 a 7 dias) - (  ) 

 
02. Não tive vontade de comer, tive pouco apetite. 
Raramente ou nenhuma vez (menos que 1 dia)  -  (  )  

Algumas vezes ou por pouco tempo (1 ou 2 dias) -  (  )  

Ocasionalmente ou por tempo moderado (3 a 4 dias) - (  )  

Muito ou o tempo todo (de 5 a 7 dias) - (  ) 

         

03. Senti como se não pudesse sair da tristeza mesmo com a ajuda de 
familiares e amigos.  
Raramente ou nenhuma vez (menos que 1 dia)  -  (  )  

Algumas vezes ou por pouco tempo (1 ou 2 dias) -  (  )  

Ocasionalmente ou por tempo moderado (3 a 4 dias) - (  )  

Muito ou o tempo todo (de 5 a 7 dias) - (  ) 

         

04. Senti que era tão bom/boa quanto qualquer outra pessoa. 
Raramente ou nenhuma vez (menos que 1 dia)  -  (  )  

Algumas vezes ou por pouco tempo (1 ou 2 dias) -  (  )  

Ocasionalmente ou por tempo moderado (3 a 4 dias) - (  )  

Muito ou o tempo todo (de 5 a 7 dias) - (  ) 

         

05. Senti dificuldade em me concentrar no que estava fazendo.  

Raramente ou nenhuma vez (menos que 1 dia)  -  (  )  

Algumas vezes ou por pouco tempo (1 ou 2 dias) -  (  )  

Ocasionalmente ou por tempo moderado (3 a 4 dias) - (  )  

Muito ou o tempo todo (de 5 a 7 dias) - (  ) 

         

06. Me senti deprimido (a). 
Raramente ou nenhuma vez (menos que 1 dia)  -  (  )  

Algumas vezes ou por pouco tempo (1 ou 2 dias) -  (  )  
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Ocasionalmente ou por tempo moderado (3 a 4 dias) - (  )  

Muito ou o tempo todo (de 5 a 7 dias) - (  ) 

 
07. Senti que tudo que fazia era um esforço. 
Raramente ou nenhuma vez (menos que 1 dia)  -  (  )  

Algumas vezes ou por pouco tempo (1 ou 2 dias) -  (  )  

Ocasionalmente ou por tempo moderado (3 a 4 dias) - (  )  

Muito ou o tempo todo (de 5 a 7 dias) - (  ) 

             

08. Me senti esperançoso (a)/ otimista com relação ao futuro.  
Raramente ou nenhuma vez (menos que 1 dia)  -  (  )  

Algumas vezes ou por pouco tempo (1 ou 2 dias) -  (  )  

Ocasionalmente ou por tempo moderado (3 a 4 dias) - (  )  

Muito ou o tempo todo (de 5 a 7 dias) - (  )   

         

09. Senti que a minha vida é  um fracasso.  
Raramente ou nenhuma vez (menos que 1 dia)  -  (  )  

Algumas vezes ou por pouco tempo (1 ou 2 dias) -  (  )  

Ocasionalmente ou por tempo moderado (3 a 4 dias) - (  )  

Muito ou o tempo todo (de 5 a 7 dias) - (  )   

         

10. Senti medo.  
Raramente ou nenhuma vez (menos que 1 dia)  -  (  )  

Algumas vezes ou por pouco tempo (1 ou 2 dias) -  (  )  

Ocasionalmente ou por tempo moderado (3 a 4 dias) - (  )  

Muito ou o tempo todo (de 5 a 7 dias) - (  )   

         

11. Meu sono foi agitado.  
Raramente ou nenhuma vez (menos que 1 dia)  -  (  )  

Algumas vezes ou por pouco tempo (1 ou 2 dias) -  (  )  

Ocasionalmente ou por tempo moderado (3 a 4 dias) - (  )  

Muito ou o tempo todo (de 5 a 7 dias) - (  )   
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12. Eu estava feliz. 
 Raramente ou nenhuma vez (menos que 1 dia)  -  (  )  

Algumas vezes ou por pouco tempo (1 ou 2 dias) -  (  )  

Ocasionalmente ou por tempo moderado (3 a 4 dias) - (  )  

Muito ou o tempo todo (de 5 a 7 dias) - (  )   

       
13. Conversei menos que o normal.  
Raramente ou nenhuma vez (menos que 1 dia)  -  (  )  

Algumas vezes ou por pouco tempo (1 ou 2 dias) -  (  )  

Ocasionalmente ou por tempo moderado (3 a 4 dias) - (  )  

Muito ou o tempo todo (de 5 a 7 dias) - (  )     

     

14. Me senti sozinho (a).  
Raramente ou nenhuma vez (menos que 1 dia)  -  (  )  

Algumas vezes ou por pouco tempo (1 ou 2 dias) -  (  )  

Ocasionalmente ou por tempo moderado (3 a 4 dias) - (  )  

Muito ou o tempo todo (de 5 a 7 dias) - (  )   

         

15. As pessoas foram hostis comigo.  
Raramente ou nenhuma vez (menos que 1 dia)  -  (  )  

Algumas vezes ou por pouco tempo (1 ou 2 dias) -  (  )  

Ocasionalmente ou por tempo moderado (3 a 4 dias) - (  )  

Muito ou o tempo todo (de 5 a 7 dias) - (  )   

         

16. Eu gostava da vida.  
Raramente ou nenhuma vez (menos que 1 dia)  -  (  )  

Algumas vezes ou por pouco tempo (1 ou 2 dias) -  (  )  

Ocasionalmente ou por tempo moderado (3 a 4 dias) - (  )  

Muito ou o tempo todo (de 5 a 7 dias) - (  )   

         
17. Tive crises de choro. 
Raramente ou nenhuma vez (menos que 1 dia)  -  (  )  

Algumas vezes ou por pouco tempo (1 ou 2 dias) -  (  )  
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Ocasionalmente ou por tempo moderado (3 a 4 dias) - (  )  

Muito ou o tempo todo (de 5 a 7 dias) - (  )   

         

 
18. Me senti triste.  
Raramente ou nenhuma vez (menos que 1 dia)  -  (  )  

Algumas vezes ou por pouco tempo (1 ou 2 dias) -  (  )  

Ocasionalmente ou por tempo moderado (3 a 4 dias) - (  )  

Muito ou o tempo todo (de 5 a 7 dias) - (  )   

         
19. Senti que as pessoas não gostavam de mim.  
Raramente ou nenhuma vez (menos que 1 dia)  -  (  )  

Algumas vezes ou por pouco tempo (1 ou 2 dias) -  (  )  

Ocasionalmente ou por tempo moderado (3 a 4 dias) - (  )  

Muito ou o tempo todo (de 5 a 7 dias) - (  )   

         
20. Eu não conseguia ir a lugar algum.  
Raramente ou nenhuma vez (menos que 1 dia)  -  (  )  

Algumas vezes ou por pouco tempo (1 ou 2 dias) -  (  )  

Ocasionalmente ou por tempo moderado (3 a 4 dias) - (  )  

Muito ou o tempo todo (de 5 a 7 dias) - (  )       

 

HORÁRIO DE TÉRMINO: ____: ____ 

 




