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RESUMO 

Introdução: A amputação é um procedimento cirúrgico caracterizado pela remoção total ou 

parcial de um ou mais membros. No Brasil, as amputações têm uma incidência de 13,9 por 

100.000 habitantes, destes, 85% são de membros inferiores (MMII). Os indivíduos amputados 

contam cada vez mais com uma diversidade de tecnologias assistidas para colaborar no 

processo de readaptação social, dentre elas, podemos citar as próteses. Apesar dos benefícios 

dessa tecnologia, observa-se que existe uma subutilização da mesma e os estudos que 

investigam a utilização de próteses em amputados de MMII não utilizam escalas padronizadas 

e validadas. Portanto, o objetivo desse estudo é traduzir e adaptar culturalmente para o 

português do Brasil, duas escalas que avaliam a qualidade da marcha de amputados de MMII 

com ou sem a prótese, as escalas AMP e Houghton. Métodos: As etapas de tradução e 

adaptação cultural seguiram as instruções do COnsensus based Standards for the selection of 

health status Measurement INstruments (COSMIN). O processo compreendeu três etapas: a 

primeira, contou com a participação de dois fisioterapeutas bilíngues que geraram duas 

traduções independentes das escalas AMP e Houghton (T1 e T2), a segunda etapa consistiu na 

junção dessas duas traduções, gerando a versão T1&2 que foi distribuída para análise da 

compreensão da tradução a três fisioterapeutas. Os fisioterapeutas analisaram a escala em dois 

momentos: 1) somente com a leitura 2) após aplicação clínica em um paciente. Os 

fisioterapeutas aplicaram as escalas em três pacientes maiores de 18 anos e amputados de MI. 

A terceira etapa compreendeu a adaptação da versão T1&2 após os comentários dos 3 

fisioterapeutas e gerou a versão pré-final ou T3 que foi enviada aos autores originais. 

Resultados: Os questionários de nível de compreensão respondidos pelos fisioterapeutas 

mostraram que, em sua maioria, os itens estavam compreensíveis. Alguns itens na escala 

AMP foram adaptados após os comentários dos fisioterapeutas. Discussão: Os dados obtidos 

a partir da análise mostraram que a maioria dos fisioterapeutas atribuíram uma boa 

compreensão aos itens da Houghton e da AMP. Na AMP foram feitas algumas possíveis 

sugestões para adaptação através de diversos comentários de forma pontual e sem mudar a 

semântica da versão original. Conclusão: As versões brasileiras das escalas AMP e Houghton 

poderão ser aplicadas em pesquisas para identificar as causas que corroboram com a 

subutilização de prótese de amputados de MMII. 

Palavras-chave: Amputação, membros inferiores, prótese, avaliação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Introduction: Amputation is a surgical procedure characterized by total or partial removal of 

one or more limbs. In Brazil, amputations have an incidence of 13.9 per 100,000 inhabitants, 

of whom 85% are lower limbs. Amputees increasingly rely on a variety of assisted 

technologies to collaborate in the process of social rehabilitation, among which we can 

mention prostheses. Despite the benefits of this technology, it is observed that there is an 

underutilization of it. Therefore, the purpose of this study is to translate and culturally adapt 

the AMP and Houghton scales to Brazilian Portuguese. Methods: The steps of translation and 

cultural adaptation followed the instructions of the COnsensus based Standards for the 

selection of health status Measurement INstruments (COSMIN). The process involved three 

stages: the first one was attended by two bilingual physiotherapists who generated two 

independent translations of the AMP and Houghton scales (T1 and T2), the second stage 

consisted of the junction of these two translations, generating the version T1 & 2 that had 

been applied By three physiotherapists in three patients over 18 years of age and those with 

amputees in order to evaluate the level of comprehension of the scales, the third step was to 

modify the T1 & 2 version after the comments of the three physiotherapists. Results: The 

comprehension level questionnaires answered by the physiotherapists showed that, for the 

most part, the items were comprehensible. Discussion: Data from the analysis showed that 

most physiotherapists attributed a good understanding to Houghton and AMP items, even 

though they identified possible suggestions to improve AMP assessment, through suggestions 

and comments to adapt some items without change the meaning of the original version. 

Conclusion: The Brazilian versions of the AMP and Houghton scales may be applied in 

research to identify the causes that corroborate the underuse of amputee prosthesis 

Key words: amputation, lower limbs, prosthesis, measurements. 
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Tradução e adaptação cultural das escalas Amputee Mobility Predictor (AMP) e 

Houghton Scale of Prosthetic use – escalas preditoras da mobilidade em amputados de 

membros inferiores 

Cultural adaptation of Amputee Mobility Predictor (AMP) and Houghton Scale of Prosthetic 

use - predictive scales of mobility in amputates of lower members 
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(a)

, Anne Karolyne Cruz Santiago
(a)
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(b) 

(a)
Discentes do curso de Fisioterapia da Universidade Federal de Sergipe, Campus Prof. 

Antônio Garcia Filho 

(b)
Docente do curso de Fisioterapia da Universidade Federal de Sergipe, Campus Prof. 
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RESUMO 

Introdução: A amputação é um procedimento cirúrgico caracterizado pela remoção total ou 

parcial de um ou mais membros. No Brasil, as amputações têm uma incidência de 13,9 por 

100.000 habitantes, destes, 85% são de membros inferiores (MMII). Os indivíduos amputados 

contam cada vez mais com uma diversidade de tecnologias assistidas para colaborar no 

processo de readaptação social, dentre elas, podemos citar as próteses. Apesar dos benefícios 

dessa tecnologia, observa-se que existe uma subutilização da mesma. Portanto, o objetivo 

desse estudo é traduzir e adaptar culturalmente as escalas AMP e Houghton para o português 

do Brasil. Métodos: As etapas de tradução e adaptação cultural seguiram as instruções do 

COnsensus based Standards for the selection of health status Measurement INstruments 

(COSMIN). O processo compreendeu três etapas: a primeira, contou com a participação de 

dois fisioterapeutas bilíngues que geraram duas traduções independentes das escalas AMP e 

Houghton (T1 e T2), a segunda etapa consistiu na junção dessas duas traduções, gerando a 

versão T1&2 que fora aplicada por três fisioterapeutas em três pacientes maiores de 18 anos e 

amputados de MMII, afim de avaliar o nível de compreensão das escalas, a terceira etapa 

compreendeu modificar a versão T1&2 após os comentários dos 3 fisioterapeutas. 

Resultados: Os questionários de nível de compreensão respondidos pelos fisioterapeutas 

mostraram que, em sua maioria, os itens estavam compreensíveis. Conclusão: As versões 

brasileiras das escalas AMP e Houghton poderão ser aplicadas em pesquisas para identificar 

as causas que corroboram com a subutilização de prótese de amputados de MMII. 

Palavras-chave: Amputação. Mobilidade. Prótese. Avaliação. Tradução 
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ABSTRACT 

Introduction: Amputation is a surgical procedure characterized by total or partial removal of 

one or more limbs. In Brazil, amputations have an incidence of 13.9 per 100,000 inhabitants, 

of whom 85% are lower limbs. Amputees increasingly rely on a variety of assisted 

technologies to collaborate in the process of social rehabilitation, among which we can 

mention prostheses. Despite the benefits of this technology, it is observed that there is an 

underutilization of it. Therefore, the purpose of this study is to translate and culturally adapt 

the AMP and Houghton scales to Brazilian Portuguese. Methods: The steps of translation and 

cultural adaptation followed the instructions of the COnsensus based Standards for the 

selection of health status Measurement INstruments (COSMIN). The process involved three 

stages: the first one was attended by two bilingual physiotherapists who generated two 

independent translations of the AMP and Houghton scales (T1 and T2), the second stage 

consisted of the junction of these two translations, generating the version T1 & 2 that had 

been applied By three physiotherapists in three patients over 18 years of age and those with 

amputees in order to evaluate the level of comprehension of the scales, the third step was to 

modify the T1 & 2 version after the comments of the three physiotherapists. Results: The 

comprehension level questionnaires answered by the physiotherapists showed that, for the 

most part, the items were comprehensible. Conclusion: The Brazilian versions of the AMP 

and Houghton scales may be applied in research to identify the causes that corroborate the 

underuse of amputee prosthesis. 

Key words: Amputation. Mobility. Prosthesis. Measurements. Translation. 
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1-INTRODUÇÃO 

A amputação é um procedimento cirúrgico caracterizado pela remoção total ou parcial 

de um ou mais membros. A etiologia da amputação é variada, podendo ser por alterações 

congênitas ou adquiridas, tumores, eventos circulatórios, Diabetes Mellitus (DM), traumas, 

acidentes de trabalho e de trânsito
1,2,3,4,5

. No Brasil, as amputações têm uma incidência de 

13,9 por 100.000 habitantes, destes, 85% são de membros inferiores (MMII)
6
. 

Independentemente da sua causa, esse procedimento provoca grandes mudanças no que diz 

respeito à funcionalidade do indivíduo, além de possíveis complicações, tais como dor no 

membro fantasma, alterações no coto, alteração na imagem corporal e na mobilidade
7
. Tais 

complicações causam consequências negativas no processo de reabilitação física e 

psicossocial, interferindo na qualidade de vida do amputado
8,9

. As amputações podem ser 

definidas como “maiores” ou “menores”. As maiores são aquelas feitas a nível proximal do 

pé, perna, coxa e desarticulação do quadril, Já as menores, são aquelas restritas aos artelhos 

ou ao antepé
10

. 

Os indivíduos amputados contam cada vez mais com uma diversidade de tecnologias 

assistidas para colaborar no processo de readaptação social, dentre elas, podemos citar a 

prótese
11

. Este dispositivo permite recuperar a independência funcional e a autonomia do 

paciente; o desempenho das atividades cotidianas desenvolvidas antes do trauma; e, contribuir 

para uma melhor participação social
12

. As causas e as comorbidades associadas ao processo 

de amputação, bem como os aspectos demográficos (tipo de solo, terrenos, barreiras 

arquitetônicas, entre outros) influenciam diretamente neste processo de reabilitação e na 

adesão do indivíduo quanto ao uso deste dispositivo
13

. Apesar dos benefícios da utilização 

funcional dessa tecnologia, o índice de não uso ou subutilização deste equipamento nos 

Estados Unidos varia entre 49% a 95%, culminando em algo extremamente negativo ao 

processo de reinserção na comunidade e desempenho das atividades diárias
14

. 

Atualmente, não se sabe ao certo os motivos que levam um paciente amputado a não 

fazer o uso da sua prótese. Porém, existem vários fatores que influenciam na subutilização da 

prótese em amputados de MMII. Alguns dos fatores são a satisfação com a utilidade e a 

aparência estética da prótese, nível de amputação, dor fantasma, irregularidades ósseas, idade 

do paciente, doença renal associada, fatores psicológicos e outros
15,16,17

. Um estudo realizado 

com 557 amputados que investigava a satisfação dos pacientes com o uso da prótese, 

demonstrou que, 302 (54%) dos pacientes estavam satisfeitos com a prótese e, 255 (45%) 

foram parcial ou completamente insatisfeitos, analisando também que um dos fatores que 



   11 
 

influenciavam no uso e não uso desse dispositivo foram dependentes do intervalo de tempo 

entre a amputação e a protetização. A maioria da literatura presente até o momento, não tem 

registro do uso de uma escala validada que documente possíveis fatores biopsicossociais que 

influenciem no não uso de prótese em amputados de MMII, deixando uma lacuna no 

entendimento das razões porque os amputados de MMII, em sua grande maioria, não utilizam 

suas próteses
18

. 

Existem instrumentos que avaliam a mobilidade em indivíduos com amputação de 

membros inferiores, porém, não foram traduzidos e validados para o português do Brasil. 

Dentre eles, cita-se Amputee Mobility Predictor (AMP), escala de rápida avaliação e fácil 

aplicação que avalia o estado funcional do indivíduo amputado com  relação ao uso da prótese 

durante a deambulação, apresentando uma grande vantagem  na sua utilização, pois a mesma 

pode ser aplicada em pacientes que façam ou não o uso de sua prótese. Além disso, é um 

instrumento que não necessita de muitos recursos e leva em média de 10 a 15 minutos para ser 

aplicada. A escala é estruturada com base em 06 domínios organizados entre 21 itens, devido 

às seguintes variáveis: equilíbrio sentado, equilíbrio em pé, transferência, marcha, subir e 

descer escadas, uso de dispositivos auxiliares da marcha. Os escores desse instrumento variam 

de zero (pior índice) a 42 (bom índice)
19,20

. 

Uma outra ferramenta de avaliação é a escala Houghton, autoaplicável, avaliando 

assim  a percepção do amputado quanto ao uso de sua prótese e não, a percepção do avaliador, 

é de fácil aplicação, confiável e pode ser utilizada em um curto período de tempo, podendo 

ser utilizada para avaliação e acompanhamento do desenvolvimento clínico do paciente 

amputado. A escala é composta por quatro itens avaliativos sobre o uso de prótese e a 

frequência desse uso: se o paciente a utiliza para caminhar somente no domicílio ou em outros 

ambientes, se quando ao utilizá-la para andar necessita de outro auxílio e, se sente-se instável 

quando está em uso da prótese. As respostas variam entre pontuações de 0 a 4 e as respostas 

dicotômicas (SIM ou NÃO). A partir disto, esta escala obteve uma boa aceitação interna, bem 

como resultados positivos no teste-reteste e na sua confiabilidade, inclusive sendo comparada 

com o Prosthesis Evaluation Questionnaire (PEQ), instrumento autoaplicável, composto por 

83 itens que avaliam o conforto e satisfação com o uso da prótese, bem como a qualidade de 

vida do paciente amputado. A Prosthetic Profile of the Amputee (PPA) é uma ferramenta 

composta por 44 itens que avaliam o uso de prótese pelos amputados, bem como o tempo de 

uso, a capacidade de colocar a prótese e fatores que influenciem no uso ou não uso desse 

dispositivo
21

. 
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Devido à escassez de estudos no Brasil que avaliem o uso e não uso de prótese por 

amputados de MMII, bem como de instrumentos que avaliem esses amputados, surgiu a 

necessidade de traduzir para o português do Brasil e adaptar culturalmente essas duas escalas, 

vislumbrando uma melhor compreensão das variáveis que influenciam o uso e a satisfação 

com os membros protéticos, que avaliem a mobilidade do amputado, a frequência e qualidade 

do uso da prótese devem ser utilizadas em estudos futuros em amputados de MMII no Brasil. 

Portanto, o objetivo desse estudo é traduzir e adaptar as escalas AMP e  Houghton para o 

português do Brasil.  

 2- MÉTODOS 

A presente pesquisa consiste em um estudo do tipo tradução e adaptação cultural de 

dois instrumentos de medidas. Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de ética e Pesquisa 

CAEE 45313415.9.0000.5546 da Universidade Federal de Sergipe. 

Para desenvolver a tradução, as pesquisadoras tiveram licença dos direitos autorais por 

parte dos autores originais das escalas para utilização destas. Seguindo as etapas do 

COnsensus based Standards for the selection of health status Measurement INstruments 

(COSMIN)
22

, o processo compreendeu de três etapas: a primeira, contou com a participação 

de dois fisioterapeutas bilíngues que geraram duas traduções independentes das escalas 

Amputee Mobility Predictor (AMP) e Houghton (T1 e T2). Um fisioterapeuta especialista da 

área de trauma e ortopedia e outro de uma área completamente diferente (Fisioterapia 

Neurofuncional). A segunda etapa consistiu na junção das duas traduções anteriores, gerando 

assim a versão T1&2, distribuída para se ter o nível de compreensão dos itens avaliados por 

fisioterapeutas que atendem amputados, que consistiu em dois momentos: 1) somente com a 

leitura das escalas e 2) após a aplicação em um paciente amputado de membro inferior (MI). 

Os três fisioterapeutas atuam nas cidades de Ribeirópolis e Lagarto-SE. Foram selecionados a 

partir dos seguintes critérios de inclusão: assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) do fisioterapeuta e o Termo de Confidencialidade e Sigilo (TCS), 

mantendo as escalas confidenciais, sem divulgação até a sua publicação (APÊNDICE A), os 

fisioterapeutas tinham que já terem feito atendimentos a pacientes amputados de MMII 

durante seu período de atuação, no mínimo 12 meses, no mercado de trabalho. Os critérios de 

inclusão dos pacientes foram: assinar o TCLE do paciente (APÊNDICE B), ser maior de 18 

anos, de ambos os sexos, amputados de MI e já terem sido protetizados.  
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Os fisioterapeutas receberam o material impresso contendo as versões T1&2 

traduzidas das duas escalas e o manual para aplicação da AMP,  porém os questionários de 

nível de compreensão foram enviados por e-mail. Enfatizando que não houve treinamento 

nem contato direto das pesquisadoras com os fisioterapeutas colaboradores da pesquisa, a fim 

de manter a lisura dos resultados. O questionário do nível de compreensão utilizado pelos 

fisioterapeutas foi construído para avaliar o quão compreensíveis estavam os itens de cada 

escala, para os quais se dá uma nota. O questionário consiste em cinco itens avaliativos que 

variam de 1 a 5 (Escala Likert de 5 pontos), sendo 1- incompreensível, 2- ambíguo, 3- 

necessita de ajuste, 4- fácil compreensão e 5- ótima compreensão. Esse questionário foi 

respondido em dois momentos. O primeiro, avaliado apenas com a leitura feita pelos 

fisioterapeutas e o segundo, após a aplicação da escala em um amputado. Após responder os 

questionários de nível de compreensão, os fisioterapeutas fizeram as considerações que 

acharam necessário. A terceira etapa compreendeu modificar a versão T1&2 através de uma 

reunião feita pelo comitê especialista, que julgaram todas as considerações feitas pelos 03 

fisioterapeutas para a construção da versão T3, que foi retrotraduzida para o inglês por um 

tradutor  oficial, juramentado, e enviada para aprovação dos autores originais.  

3-RESULTADOS 

A tradução e a adaptação transcultural tiveram início com a primeira fase em que foi 

gerada a versão T1&2 tanto para a Houghton como para a AMP,  por dois tradutores bilíngues 

LAK e SS. Na segunda fase, 03 fisioterapeutas (variação de idade entre 23 e 37 anos), com 

experiência em atendimento de amputados colaboraram com a pesquisa ao avaliar o nível de 

compreensão da versão dos instrumentos. No primeiro momento, a análise foi realizada 

apenas com a leitura destes e do manual da AMP em português. E logo após, foi realizada a 

aplicação das versões T1&2 dos instrumentos supracitados em 03 pacientes  amputados de 

membros inferiores (MMII), com idade entre 30 e 77 anos,  com diferentes níveis de 

amputação: desarticulação do joelho, transtibial e transfemoral, sendo dois do sexo masculino 

e um do sexo feminino.  

  Os escores de compreensão atribuídos aos itens pelos três avaliadores fisioterapeutas 

por meio dos questionários de compreensão (ver em Apêndice C e D) da Houghton e da AMP 

estão dispostos abaixo, nos dois momentos (somente leitura e após aplicação clínica). Dentre 

os 04 itens que compõem a Houghton (Figura 1 A e B) e os 21 que compõem a AMP (Figura 

2 A e B) houve uma prevalência significativa dos valores 4 e 5 atribuídos ao nível de 
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compreensão, demonstrando que a maioria dos itens das escalas traduzidas obtiveram uma 

boa compreensão na visão dos avaliadores.  

Analisando o questionário de nível de compreensão da escala Houghton, apenas com a 

leitura, foi observado que nenhum dos avaliadores atribuiu o nível 1 e 2 de compreensão 

(0%). O nível de compreensão 3 apresentou uma frequência de 13,3%, o nível de 

compreensão 4 teve uma frequência de 26, 7%, o nível de compreensão 5 obteve uma 

frequência de 60%.  Após a aplicação da escala no paciente, obtivemos uma porcentagem de 

0% dos níveis de compreensão 1, 2 e 3, o nível de compreensão 4 obteve uma frequência de 

33,3%, já o nível de compreensão 5 obteve uma frequência de 66,7%. 

Figura 1 A e B. Escore da compreensão após leitura e aplicação da Houghton pelos 03 avaliadores 

fisioterapeutas (Av. = avaliador fisioterapeuta) 

 

Ao analisar os níveis de compreensão dos itens da escala AMP somente com a leitura, 

observou-se que, o nível de compreensão 1 obteve uma frequência de 1,6%, o nível de 

compreensão 2 obteve uma frequência de 6,4%, o nível de compreensão 3 obteve frequência 

de 6,4%, nível 4 obteve uma frequência de 41,2% e o nível de compreensão 5 obteve uma 

frequência de 44,4%. Após a aplicação da escala aos pacientes, nenhum dos avaliadores 
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atribuiu o nível 1 aos itens (0%), o nível 2 obteve uma frequência de 6,4%, o nível 3 obteve 

uma frequência de 9,5%, o nível 4 obteve uma frequência de 42,9% e o nível 5 obteve uma 

frequência de 41,2%. 

Figura 2 A e B. Escore da compreensão após a leitura e aplicação da AMP pelos 03 avaliadores fisioterapeutas 

(Av= Avaliador fisioterapeuta) 

 
 

Comentários e ajustes sugeridos 

Na Houghton somente o avaliador 3 destacou a necessidade de se rever o enunciado 

do item 4, no qual segundo ele. "O enunciado está um pouco repetitivo". Este ponto de vista 

foi destacado relevantemente tanto no momento somente leitura quanto durante a aplicação. 

Nos itens 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 da AMP foram sugeridos ajustes no 

tocante à semântica simples. Eles apresentaram valores abaixo de 4 (definidos como 

necessitando de ajuste, ambígua e/ou incompreensível), para compreensão nos dois 

momentos, apenas com a leitura e após a aplicação (Quadro 1). 
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Quadro 1: Comentários dos fisioterapeutas sobre nível de compreensão dos itens da escala AMP com leitura e 

após aplicação do instrumento 

                   Comentários dos avaliadores sobre a escala AMP  

Comentários Avaliador 1 (Somente com leitura) 

Item 15: “Poderia ajustar: andar uma distância de 4 m (ida e volta)”. 

Item 15: “b.O membro deixa o chão, com movimentos compensatórios ou desvios 

marcantes (a frase fica mais harmônica, mais fácil para compreender)”. 

Comentários Avaliador 1 (Após aplicação) 

Item 5: “Capaz de se levantar com mais de uma alternativa? Esse item 5 só pontua se o 

paciente não conseguiu se levantar numa primeira tentativa? Ou pontua se ele conseguiu 

levantar todas as solicitações?” 

Comentários Avaliador 2 (Somente com leitura) 

Sem comentários 

Comentários Avaliador 2 (Após aplicação) 

Item 8: “Comecei a ter dificuldades, pois a paciente não usou a prótese”. 

Itens 15 e 16: “Não consegue realizar, pois a mesma não usou a prótese”. 

Item 18: “Não consegui realizar, pois a mesma não usou a prótese. Em minha opinião em 

casos que o paciente não esteja fazendo uso da prótese deveria haver a possibilidade de 

pular as alternativas 15,16 e 18”.  

Comentários Avaliador 3 (Somente com leitura) 

Item 2: ”Quando eu li: O avaliador mantém a régua 30cm do braços estendidos, na direção 

da linha média (esterno), eu fiquei na dúvida se a régua ficava em direção do paciente ou 

do avaliador”. 

Item 3: “Não entendi qual a direção que o paciente pode escolher”. 

Item 9: “Quando eu li: O avaliador mantém a régua 30cm do braços estendidos, na direção 

da linha média (esterno), eu fiquei na dúvida se a régua ficava em direção do paciente ou 

do avaliador”. 

Item 10: “Eu consegui entender depois de ler umas três vezes. Acho que se fosse assim: os 

artelhos do paciente devem se levantar, ao invés disso: os artelhos devem se levantar, a 

compreensão seria mais rápida”. 

Item 12: “O que seria 30 dos pés na direção da linha média?” 

Item 15: “Não entendi quando eu devo fazer duas pontuações ou quatro pontuações”.  

Item 17: “A frase: virar 180 quando retornar a cadeira, ficou ambígua, pois não dar pra 

saber ao certo se o paciente deve virar para sentar na cadeira ou virar quando já estiver na 

cadeira”. 

Comentários Avaliador 3 (Após aplicação) 

Item 2: “Quando eu li: O avaliador mantém a régua 30 cm do braços estendidos, na 

direção da linha média (esterno), eu fiquei na dúvida se a régua ficava em direção do 

paciente ou do avaliador. Depois de aplicar deu uma clareada, porém precisa de ajustes”. 

Item 3: “Depois da aplicação ficou mais fácil de entender, porém o texto continua 

ambíguo”. 

Item 9: “Quando eu li: O avaliador mantém a régua 30 cm do braços estendidos, na 

direção da linha média (esterno), eu fiquei na dúvida se a régua ficava em direção do 

paciente ou do avaliador. Depois de aplicar deu uma clareada, porém precisa de ajuste”. 

Item 12: “Depois da aplicação consegui entender, porém continua ambíguo”.  

Item 17: “Consegui entender com a ajuda de outra pessoa”.  
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Após todos os comentários, houve uma reunião com os avaliadores e autores para 

construção da versão T3, ajustando os itens de acordo com o que foi sugerido pelos 3 

avaliadores (Quadro 2). 

Quadro 2: Alterações realizadas em alguns itens da primeira para segunda versão da AMP traduzida para o 

português do Brasil que geraram a T3 

T1&2 versão em português T3 versão (final) em português 

Item 2. Alcance sentado: alcance e segure 

a régua (o avaliador mantém a régua 30 

cm do braços estendidos, na direção da 

linha média do esterno). 

Item 2. Alcance sentado: alcance e segure a 

régua (o avaliador mantém a régua 30 cm do 

braço estendido do paciente, na direção da linha 

média do esterno do paciente). 

  

Item 3. Transferência de uma cadeira para 

outra: 2 cadeiras colocadas  a 90. 

Paciente pode escolher a direção e usar os 

membros superiores. 

Item 3. Transferência de uma cadeira para outra: 

2 cadeiras colocadas  a 90. 

Paciente pode escolher a direção (iniciar o 

movimento pela direita ou pela esquerda) e usar 

os membros superiores. 

  

Item 5. Tentativas de se levantar da 

cadeira. (cronômetro pronto): 

*Se no item 4, o paciente tentou realizar a 

tarefa sem as mãos e não conseguiu, então 

ignore e permita outra tentativa sem 

penalidade. 

Item 5. Tentativas de se levantar da cadeira. 

(cronômetro pronto): 

*Esse item é para dar a oportunidade do paciente 

ser pontuado pelas tentativas, se no item 4, o 

paciente tentou realizar a tarefa sem as mãos e 

não conseguiu, então permita outra tentativa  

agora nesse item 5 sem penalidade. 

  

Item 8. Equilíbrio unipodal: 

(cronômetro pronto): Cronometre o 

equilíbrio unipodal em ambos membros, 

intacto e com prótese, até 30s. 

Pontue a qualidade, não o tempo. 

Lado intacto  ______ segundos 

Lado protétizado ____segundos 

 

Item 8. Equilíbrio unipodal*: 

(cronômetro pronto): Cronometre o equilíbrio 

unipodal em ambos membros, intacto e com 

prótese, até 30s. 

Pontue a qualidade, não o tempo. 

Lado intacto  ______ segundos 

Lado protetizado ____segundos 

* Se o paciente estiver sem a prótese, ignore e 

não avalie o lado protétizado. 

  

Item 9. Alcance em pé: alcançar e pegar 

uma régua (o avaliador segura uma régua 

na linha média, em frente ao esterno do 

paciente, 30 cm do braço estendido). 

Item 9. Alcance em pé: alcançar e pegar uma 

régua. (o avaliador segura uma régua na linha 

média, em frente ao esterno do paciente, 30 cm 

do braço estendido do paciente). 

  

Item 10. Teste de reação de equilíbrio (o 

paciente deve ficar o máximo possível na 

posição #7): com os pés juntos, o máximo 

possível, o avaliador empurra levemente o 

esterno do paciente com a palma da mão 3 

vezes (os artelhos devem se levantar). 

Item 10. Teste de reação de equilíbrio (o 

paciente deve ficar o máximo possível na posição 

#7): com os pés juntos o máximo possível, o 

avaliador empurra levemente o esterno do 

paciente com a palma da mão 3 vezes (os 

artelhos do paciente devem se levantar). 
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 Item 12. Pegando objetos do chão: pegar 

um lápis do chão, colocado 30 dos pés na 

direção da linha média. 

Item 12. Pegando objetos do chão: pegar um 

lápis do chão, colocado 30 cm distantes dos pés 

do paciente na direção da linha média do 

paciente. 

  

Item 15. Comprimento e altura do passo: 

andar duas vezes (ida e volta) uma 

distância de 4m. São feitas quatro 

pontuações ou duas pontuações (a & b) 

para cada membro. 

“Desvio marcante” é definido por 

movimentos compensatórios extremos 

feitos para evitar a retirada do pé do chão. 

 

b. Retirada do membro do chão. 

Item 15. Comprimento e altura do passo: andar 

duas vezes  uma distância de 4m (ida e volta). 

São feitas quatro pontuações (se o paciente 

estiver com a prótese) ou apenas duas pontuações 

(se o paciente não estiver usando prótese)* - (a & 

b) para cada membro. 

“Desvio marcante” é definido por movimentos 

compensatórios extremos feitos para evitar a 

retirada do pé do chão. 

 

b. Retirada do membro do chão. 

* Caso o paciente esteja sem prótese nos itens 

15 a 20, realizar o teste com dispositivos 

auxiliares. Em caso de não deambulação ou 

dependência total de cadeira de rodas não será 

possível de realizar. 

  

Item 16. Continuidade dos passos. Item 16. Continuidade dos passos. 

  

Item 17. Virando: virar 180 quando 

retornar a cadeira. 

Item 17. Virando: Após andar, virar 180 graus 

quando retornar, para sentar na cadeira. 

  

Item 18. Cadência variável: ande uma 

distância de 4m o mais rápido possível 

com segurança, quatro vezes (A 

velocidade pode variar de devagar a 

rápida, rápida a devagar, variando a 

cadência). 

Item 18. Cadência variável: ande uma distância 

de 4m o mais rápido possível com segurança, 

quatro vezes (2x ida e volta). A velocidade pode 

variar de devagar a rápida, rápida a devagar, 

variando a cadência, no comando do avaliador. 

4-DISCUSSÃO 

Devido à falta de instrumentos específicos no idioma português do Brasil que avaliem 

paciente amputados de MMII, o presente estudo buscou traduzir e adaptar as escalas 

Houghton e AMP que avaliam a funcionalidade de pacientes amputados de MMII. A 

Houghton é uma escala simples, compostas por 5 questionamentos, podendo ser autoaplicável 

ou administrada. Neste estudo, foi utilizada a versão administrada, obtendo assim o nível de 

compreensão por parte dos fisioterapeutas. Já a escala AMP é mais extensa, composta por 21 

itens avaliativos, que deve ser aplicada por um fisioterapeuta experiente, pois apresenta 

alguns comandos que serão executados pelo avaliado e, a partir daí, dá-se uma nota que se 
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adeque à execução do comando que foi solicitado. Os fisioterapeutas recrutados tinham 

experiência em atendimentos com pacientes amputados de MMII
17,18

. 

Até o presente momento a maioria dos instrumentos desenvolvidos para avaliar 

amputados de MMII estão em idioma inglês, dificultando a avaliação destes pacientes em 

outros países. Portanto, foram desenvolvidas recentemente dois questionários que avaliam o 

uso de prótese e a mobilidade em pacientes amputados de MMII, a PPA e a PEC. A primeira, 

comtempla vários critérios que avaliam a incapacidade funcional desses pacientes, tendo 

como uma desvantagem não ser autoaplicável, sendo utilizada para verificar somente a 

frequência de uso da prótese. A segunda, foi desenvolvida para avaliar a utilização da prótese 

e qualidade de vida do amputado, sendo uma ferramenta autoaplicável, composta por 9 

domínios que avaliam: deambulação, aparência, frustração, resposta percebida, membro 

residual, fardo social, ruído, utilidade e capacidade de suportar peso
3
. 

Os dados obtidos a partir da análise mostraram, de maneira geral, uma boa 

compreensão dos especialistas aos itens da Houghton e da AMP. Entretanto, a escala AMP 

apresentou maior número de comentários dos especialistas, os quais sugeriram alterações a 

fim de preservar e adequar a semântica simples e original da escala.  Por conta disso, foi 

realizada uma reunião dos autores com os avaliadores, para que juntos pudessem reformular e 

adequar os comentários, gerando assim a versão T3 final. 

Possivelmente, a escala Houghton obteve menos observações do que a AMP, por ser 

uma escala menos complexa, com perguntas simples que compreendiam nas respostas 

dicotômicas (SIM ou NÃO), sendo também um questionário autoaplicável, apenas um 

comentário foi atribuído a esta escala, na qual o avaliador 3 identificou que os itens 4a e 4b da 

escala estavam repetitivos. Após discussão, a conclusão foi que os referidos itens estão 

relacionados a marcha em diferentes tipos de terreno. São dois os tipos de terrenos distintos 

(inclinados ou ladeiras e irregulares ou esburacados). Um é classificado como superfícies 

planas, mas inclinadas e o outro, terrenos instáveis, com superfície esburacada e não planas, 

que, são conceitos diferentes. Logo, os itens não estavam repetitivos e foi mantida a descrição 

original. 

O excelente resultado observado após as observações da escala Houghton foi um 

pouco distinto do resultado da tradução e adaptação cultural do questionário Scoring of 

Patello Femoral Disorders, que se assemelham por serem instrumentos autoaplicáveis e 

curtos, com perguntas objetivas composto por 13 itens julgados com sentenças que vão de A a 

E, e visam avaliar resultados e quantificar a restrição de movimentos a partir da presença de 
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quadro álgico na parte anterior do joelho. Esse instrumento, ao passar pelo processo inicial de 

tradução, apresentou algumas variações gramaticais, demonstrando um certo grau de 

dificuldade no nível de compreensão, diferentemente do que foi observado no processo de 

tradução e adaptação cultural da Houghton, primeiro por possuir termos técnicos na sua 

estrutura que foram preservados após a aplicação para não perder o sentido do questionário, e 

segundo porque apresentava um grau de dificuldade na aplicação com indivíduos leigos, o 

mesmo não aconteceu com a Houghton que preservou sua integridade semântica e gramatica e 

mesmo assim teve excelente compreensão dos itens traduzidos
23

. 

Já a escala AMP, por ser uma avaliação um pouco mais complexa, deve ser aplicada 

por avaliadores experientes na área por exigir comandos verbais e ter critérios e métodos para 

pontuação dos itens e por isso, foi sujeita a uma maior quantidade de comentários por nossos 

avaliadores fisioterapeutas convidados. Resultados similares podem ser observados na 

tradução e validação da escala Fulg Meyer, uma escala de avaliação motora funcional após 

sequela de Acidente Vascular Cerebral (AVC), em que os fisioterapeutas avaliadores 

selecionados eram experientes no atendimento com AVC. A escala possui itens para avaliação 

que são pontuados de acordo com o comando verbal de execução e a avaliação por critério de 

performance dos avaliados pelos fisioterapeutas
20,24,25

.  

Mesmo padrão ocorreu na tradução da Confusion Assessment Method (CAM), escala 

de avaliação cognitiva (delírio e/ou confusão aguda) que seguiu os mesmos critérios de 

tradução deste estudo
26

. Outro questionário de avaliação que podemos citar sendo pertinente 

na avaliação por fisioterapeutas que foi traduzido para versão brasileira seguindo os mesmos 

critérios descritos neste estudo foi o TEMPA (Test d’Évaluation des Membres Supérieurs des 

Personnes Âgées), que avalia atividades de cuidados pessoais em algumas tarefas, avaliando 

assim a funcionalidade do paciente ao executar determinadas tarefas. Diferentemente da 

escala AMP, após o processo de tradução e adaptação somente um item foi alterado por 

questões climáticas entre países. Os comentários que foram gerados para adaptação da AMP 

são de suma importância para gerar a versão final da escala que poderá ser utilizada por 

fisioterapeutas que objetivem avaliar e qualificar a utilização da prótese por parte dos 

amputados de MMII
27,28

. 

 Ao usar um instrumento de outra nacionalidade, faz-se necessário ter o devido cuidado 

com as características que esta ferramenta traz do local de origem, pois os autores oficiais, 

muitas vezes vivenciam outra realidade e outros costumes distintos da amostra selecionada 

para o estudo, fazendo uso de determinado instrumento
29

.  Por isso, o crescente número no 
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período de 2008 a 2013 de estudos envolvendo traduções e adaptações transculturais, 

principalmente, na área de cuidados à saúde visando a adequação destas tecnologias para 

favorecer uma comparação de resultados o mais próximo da realidade vivenciada pela 

amostra. Entretanto, com a tradução, ocorrem discretas alterações na ordem dos termos no 

contexto que não se tornam relevantes pelo fato do sentido da frase ou significado dos termos 

não ficarem completamente incompreensíveis e ao mesmo tempo, diferentes da proposta 

original
29,30,31

. 

Portanto, o protocolo e as fases que permeiam o processo de tradução e adaptação 

transcultural se fazem extremamente importante por identificar a necessidade de introduzir 

e/ou substituir expressões, pronomes, adequar tempos verbais, palavras nas escalas (devendo 

ter muito atenção neste processo para não perder o real sentido dos itens) que até então, 

estando em sua língua oficial, não comprometeria o seu sentido por estarem adequadas a 

questões culturais de origem, porém ao serem traduzidas e não adaptadas podem estar sujeitas 

a possíveis viés, constatados por alguns estudos recentes
30

.  

E tudo isso tem o propósito de suprir as necessidades no âmbito da pesquisa e/ou na 

prática clínica, de documentar e mensurar os dados através dessas ferramentas que na maior 

parte são desenvolvidos em países de idioma inglês a exemplo, o Canadá, os Estados Unidos, 

a Austrália e o Reino Unido
31

.  

5-CONCLUSÃO 

Atualmente, existe uma carência de estudos que avaliem o não uso de próteses por 

parte dos amputados de MMII. A maior parte dos estudos feitos anteriormente foca apenas em 

uma população de forma isolada, usando um único centro de reabilitação, generalizando 

assim os resultados. Além disso, não encontramos estudos que documentem de forma 

abrangente, descritiva e com análises variadas os fatores que influenciam na rejeição do uso 

deste dispositivo. 

Acredita-se que com as versões AMP e Houghton, que através desse estudo foram 

traduzidas e adaptadas culturalmente ao linguajar dos fisioterapeutas brasileiros, Porém se faz 

necessário outros estudos que visem a validação dos instrumentos, a fim de corroborar com 

pesquisas realizadas para identificar as causas que influenciam na subutilização de prótese de 

amputados de MMII. 
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APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e Termo 

de Confidencialidade das escalas para os fisioterapeutas 

voluntários 

Você está sendo convidada a participar do estudo: Tradução e adaptação cultural das 

escalas “Amputee Mobility Predictor (AMP) e Houghton Scale of Prosthetic use - escalas 

preditoras da mobilidade em amputados de membros inferiores, cujo objetivo é traduzir para o 

português do Brasil e adaptar para a cultura brasileira as escalas “Amputee Mobility Predictor 

(AMP) e Houghton Scale of Prosthetic”, além de testar sua confiabilidade e validade em 

indivíduos amputados de membros inferiores. 

Para tanto, você deverá realizar uma avaliação do nível de compreensão das escalas 

AMP e Houghton Scale of Prosthetic em dois momentos: 1) Apenas com a leitura; 2) Após 

aplica-la com um paciente amputado de membro inferior que de preferência já tenha recebido 

uma prótese.  

O procedimento não trará desconforto ou qualquer risco para você. Qualquer dúvida 

ou esclarecimento poderá ser dado durante a fase de aplicação da escala pelas pesquisadoras 

responsáveis Anne Karolyne Cruz Santiago e Ananda Oliveira Almeida, que podem ser 

encontradas pelos telefones (079) 99990-5104 ou (079) 99946-7265. Você terá garantia de 

sigilo de todas as informações coletadas e pode retirar seu consentimento a qualquer 

momento, sem nenhum prejuízo ou perda de benefício e apenas se comprometerá a não 

divulgar ou utilizar as escalas recebidas para análise de compreensão para qualquer 

finalidade. As escalas possuem direitos autorais que foram licenciados para a equipe de 

tradução e validação das escalas para o português pelos autores originais (Lei de Direitos 

Autorais 9610/98). 

Caso concorde em participar voluntariamente deste estudo, pedimos o favor de 

retornar este e-mail para karol-santiago3200@hotmail.com  a fim de receber o material para 

análise. 

Agradecemos desde já sua atenção e possível participação. 

Anne Karolyne Cruz Santiago 

Ananda Oliveira Almeida 

Sheila Schneiberg 
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário, da pesquisa “Amputee 

Mobility Predictor (AMP) e Houghton Scale of Prosthetic use - escalas preditoras da 

mobilidade em amputados de membros inferiores” A pesquisa será realizada pelas acadêmicas 

de Fisioterapia Ananda Oliveira Almeida, como pré-requisito para aprovação no Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC), sob orientação da professora Dra Sheila Schneiberg. 

 Após ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte 

do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias, uma delas é sua e a outra é 

das pesquisadoras responsáveis. Em caso de recusa você não terá nenhum prejuízo em sua 

relação com  o pesquisador. 

O objetivo deste estudo é traduzir para o português do Brasil e adaptar para a cultura 

brasileira as escalas “Amputee Mobility Predictor (AMP) e Houghton Scale of Prosthetic”. 

Sua participação nesta pesquisa consistirá em permitir a aplicação das presentes 

escalas citadas acima, por fisioterapeutas experientes em atendimento a amputados de MMII. 

A pesquisa não resultará em riscos para os participantes. Os dados referentes à 

pesquisa na instituição serão garantidos o sigilo durante toda pesquisa, inclusive na 

divulgação da mesma. Os dados não serão divulgados de forma a possibilitar a identificação 

dos participantes e serão utilizados procedimentos que assegurem a confidencialidade e a 

privacidade, a proteção da imagem e a não estigmatizarão, garantindo a não utilização das 

informações em prejuízo das pessoas. 

Qualquer informação adicional sobre o estudo poderá ser solicitada, a qualquer 

momento, para Anne Karolyne Cruz Santiago e Ananda Oliveira Almeida, que podem ser 

encontradas pelos telefones (079) 99990-5104 ou (079) 99946-7265. A participação é 

voluntária e a não participação NÃO acarretará em qualquer tipo de penalidade.  

As escalas possuem direitos autorais que foram licenciados para a equipe de tradução 

e validação das escalas para o português pelos autores originais (Lei de Direitos Autorais 

9610/98). 

Considerando os dados acima, CONFIRMO estar sendo informado por escrito e 

verbalmente dos objetivos desta pesquisa e em caso de divulgação por foto e/ou vídeo 

AUTORIZO a publicação. 

Eu (nome do participante ou responsável) .............................................................,  

Idade:.......... sexo:...............Naturalidade:...................... 

RG Nº:..........................declaro que entendi os objetivos e benefícios de minha participação na 

pesquisa e concordo em participar. 

 Assinatura do participante 

(ou do responsável, se menor):        ....................................................... 
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APÊNDICE C - Questionários sobre o nível de compreensão da escala 

Houghton versão português do Brasil 

Prezado Fisioterapeuta,  

Gostaríamos de saber o que você acha da tradução dessa escala. Os itens estão 

compreensíveis? Se sim, o quanto compreensíveis eles estão? Marque uma opção. Se não 

estão compreensíveis, ou a qualquer dúvida, por favor, marque a opção e deixe um 

comentário. 

Item 1. Você usa sua prótese? 

 (1) Incompreensível   (2) Ambíguo   (3)Necessita de ajuste   (4) Fácil compreensão   (5) 

Ótima compreensão 

*Caso você tenha marcado 1,2 ou 3 escreva o porque. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Item 2. Você usa sua prótese para andar? 

(1) Incompreensível   (2) Ambíguo   (3)Necessita de ajuste   (4) Fácil compreensão   (5) 

Ótima compreensão 

*Caso você tenha marcado 1,2 ou 3 escreva o porque. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Item 3. Quando você usa sua prótese fora de casa, você a usa com alguma outra órtese? 

Exemplo: 

 

(1) Incompreensível   (2) Ambíguo   (3)Necessita de ajuste   (4) Fácil compreensão   (5) 

Ótima compreensão 

*Caso você tenha marcado 1,2 ou 3 escreva o porque. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Item 4. Quando anda com sua prótese fora de casa, você se sente instável (perda do 

equilíbrio) ao caminhar com a prótese, quando: 

 

4a) Anda em uma superfície plana? 

 

(1) Incompreensível   (2) Ambíguo   (3)Necessita de ajuste   (4) Fácil compreensão   (5) 

Ótima compreensão 
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*Caso você tenha marcado 1,2 ou 3 escreva o porque. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4b) Anda em terrenos inclinados ou ladeiras? 

 

(1) Incompreensível   (2) Ambíguo   (3)Necessita de ajuste   (4) Fácil compreensão   (5) 

Ótima compreensão 

*Caso você tenha marcado 1,2 ou 3 escreva o porque. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE D - Questionários sobre o nível de compreensão da escala 

Amputee Mobility Predictor Assessment Tool (AMP) 

© Instrumento de Avaliação Preditor da Mobilidade em Amputados 

© versão português do Brasil 

Prezado Fisioterapeuta, 

Gostaríamos de saber o que você acha da tradução dessa escala. Os itens estão 

compreensíveis? Se sim, o quanto compreensíveis eles estão? Marque uma opção. Se não 

estão compreensíveis, ou a qualquer dúvida, por favor marque a opção e deixe um 

comentário. 

Item1. Equilíbrio Sentado: 

Sentar-se na parte da frente 

de uma cadeira, com os 

braços dobrados no peito por 

60s; 

Não pode sentar-se com o tronco reto durante 

60s; 

Pode sentar-se com o tronco reto 

independentemente por 60s 

= 0 

 

= 1 

 

(1) Incompreensível  (2) Ambíguo  (3) Necessita de ajuste   (4) Fácil compreensão   (5) Ótima 

compreensão 

*Caso você tenha marcado 1,2 ou 3 escreva o porque. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Item 2. Alcance sentado: 

alcance e segure a régua. (O 

avaliador mantém a régua 30cm 

do braços estendidos, na direção 

da linha média (esterno). 

Não faz nenhuma tentativa; 

Não consegue pegar a régua ou requer um 

suporte para o braço; 

Alcança e pega com sucesso o objeto. 

 

= 0 

= 1 

 

= 2 

 

 

(1) Incompreensível   (2) Ambíguo   (3)Necessita de ajuste   (4) Fácil compreensão   (5) 

Ótima compreensão 

*Caso você tenha marcado 1,2 ou 3 escreva o porque. 

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Item 3. Transferência de uma 

cadeira para outra: 2 cadeiras 

colocadas  a 90. 

Pct. pode escolher a direção e 

usar os membros superiores. 

Não consegue realizar ou precisa de 

assistência física; 

Realiza independentemente, mas aparenta 

uma instabilidade; 

Realiza independentemente, e aparenta 

estabilidade e segurança. 

= 0 

 

= 1 

 

= 2 

 

 

(1) Incompreensível  (2) Ambíguo  (3)Necessita de ajuste   (4) Fácil compreensão   (5) Ótima 

compreensão 

*Caso você tenha marcado 1,2 ou 3 escreva o porque. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Item 4. Levantar da cadeira: 

Pedir ao pct para cruzar os 

braços no peito e se levantar. Se 

não for capaz, pode usar as mãos 

ou dispositivo de assistência. 

Incapaz sem assistência (assistência física); 

Capaz, usa as mãos/ou a assistência de um 

dispositivo;  

Capaz, não utiliza as mãos.  

 

= 0 

= 1 

 

= 2 

 

 

(1) Incompreensível  (2) Ambíguo   (3)Necessita de ajuste   (4) Fácil compreensão   (5) Ótima 

compreensão 

*Caso você tenha marcado 1,2 ou 3 escreva o porque. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Item 5. Tentativas de se 

levantar da cadeira. (cronômetro 

pronto): 

*Se no item 4, o pct tentou 

realizer a tarefa sem as mãos e 

não conseguiu, então ignore e 

permita outra tentativa sem 

penalidade. 

Incapaz sem assistência (assistência 

física); 

Capaz e requer  >1 tentativa; 

Capaz de se levantar com mais de uma 

tentativa. 

 

= 0  

 

= 1  

= 2 

 

 

(1) Incompreensível   (2) Ambíguo   (3)Necessita de ajuste   (4) Fácil compreensão   (5) 

Ótima compreensão 

*Caso você tenha marcado 1,2 ou 3 escreva o porque. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Item 6. Equilíbrio em pé 

imediato  

(primeiros 5s): comece 

a cronometrar 

imediatamente. 

Instável (cambaleia, move o pé, oscila); 

Estável usando andador ou outro 

dispositivo; 

Estável sem usar andador ou dispositivo.  

= 0 

= 1 

= 2 

 

(1) Incompreensível   (2) Ambíguo   (3)Necessita de ajuste   (4) Fácil compreensão   (5) 

Ótima compreensão 

*Caso você tenha marcado 1,2 ou 3 escreva o porque. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Item 7. Equilíbrio em pé (30s) 

(cronômetro pronto): Para os 

itens 7&8, a primeira tentativa é 

sem nenhum dispositivo. Se um 

suporte é necessário, permita 

apenas depois da primeira 

tentativa.  

Instável; 

Estável mas usa andador ou outro dispositivo; 

Em pé sem nenhum dispositivo. 

 

= 0 

= 1 

= 2 
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(1) Incompreensível   (2) Ambíguo   (3)Necessita de ajuste   (4) Fácil compreensão   (5) 

Ótima compreensão 

*Caso você tenha marcado 1,2 ou 3 escreva o porque. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Item 8. Equilíbrio unipodal: 

(cronômetro pronto): 

Cronometre o equilíbrio 

unipodal em ambos membros, 

intacto e com prótese, até 30s.   

Pontue a qualidade, não o 

tempo. 

 

Lado intacto  ______ segundos 

 

Lado protétizado 

____segundos 

 

Lado sem a prótese 

Instável; 

Estável mas usa andador ou outro dispositivo por 

30s; 

Equílibrio unipodal sem dispositivo por 30s. 

 

Lado protetizado 
Instável; 

Estável mas usa andador ou outro dispositivo por 

30s; 

Equílibrio unipodal sem dispositivo por 30s. 

 

= 0 

= 1 

= 2 

 

 

= 0 

= 1 

= 2 

 

(1) Incompreensível   (2) Ambíguo   (3)Necessita de ajuste   (4) Fácil compreensão   (5) 

Ótima compreensão 

*Caso você tenha marcado 1,2 ou 3 escreva o porque. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Item 9. Alcance em pé: 

alcançar e pegar uma régua. 

(O avaliador segura uma 

régua na linha media, em 

frente ao esterno do pct, 30 

cm do braço estendido) 

Não  faz nem uma tentativa; 

Não consegue pegar a régua ou requer um 

suporte para o braço; 

Alcança e pega com sucesso o objeto. 

 

= 0 

= 1 

 

= 2 

 

 

______ 

 

(1) Incompreensível   (2) Ambíguo   (3)Necessita de ajuste   (4) Fácil compreensão   (5) 

Ótima compreensão 
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*Caso você tenha marcado 1,2 ou 3 escreva o porque. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Item 10. Teste de reação de 

equilíbrio (o pct deve ficar o 

máximo possível na posição #7): 

com os pés juntos, o máximo 

possível, o avaliador empurra 

levemente o esterno do pct com 

a palma da mão 3 vezes (os 

artelhos devem se levantar) 

Começa a cair; 

Cambaleia, agarra em algo, segura para manter o 

equilíbrio ou usa um dispositivo de assistência; 

Estável. 

 

= 0  

= 1 

 

= 2 

 

 

(1) Incompreensível   (2) Ambíguo   (3)Necessita de ajuste   (4) Fácil compreensão   (5) 

Ótima compreensão 

*Caso você tenha marcado 1,2 ou 3 escreva o porque. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Item 11. Olhos fechados (o pct 

deve ficar o máximo possível na 

posição #7): se auxílio é 

necessário a pontuação é 

instável. 

Instável ou segura em um dispositivo de 

assistência; 

Estável sem uso de nenhum dispositivo de 

assistência. 

= 0 

 

= 1 

 

(1) Incompreensível   (2) Ambíguo   (3)Necessita de ajuste   (4) Fácil compreensão   (5) 

Ótima compreensão 

*Caso você tenha marcado 1,2 ou 3 escreva o porque. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Item 12.Pegando objetos do 

chão: pegar um lápis do chão, 

colocado 30 dos pés na direção 

da linha média. 

Incapaz de pegar o objeto e retornar a posição de 

pé; 

Realiza com alguma ajuda (mesa, cadeira, andador 

etc) 

Realiza independentemente (sem ajuda de objetos 

ou pessoas) 

= 0  

= 1  

 

= 2  

 

(1) Incompreensível   (2) Ambíguo   (3)Necessita de ajuste   (4) Fácil compreensão   (5) 

Ótima compreensão 

*Caso você tenha marcado 1,2 ou 3 escreva o porque. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Item 13. Sentando: pedir ao pct 

para cruzar os braços no peito e 

sentar. Se não for capaz, usar 

braços, cadeiras ou outros 

dispositivos. 

Inseguro (mal julgamento de distâncias, queda no 

chão)  

Usou braços, dispositivo de auxílio ou não teve um 

movimento fluído 

Seguro, movimento fluído.  

= 0 

 

= 1 

= 2 

 

(1) Incompreensível   (2) Ambíguo   (3)Necessita de ajuste   (4) Fácil compreensão   (5) 

Ótima compreensão 

*Caso você tenha marcado 1,2 ou 3 escreva o porque. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Item 14. Iniciar a marcha 

(imediatamente depois do “já”) 

Qualquer hesitação ou múltiplas tentativas para começar 

Sem hesitação 

 

= 0 

 

= 1 

 

(1) Incompreensível   (2) Ambíguo   (3)Necessita de ajuste   (4) Fácil compreensão   (5) 

Ótima compreensão 
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*Caso você tenha marcado 1,2 ou 3 escreva o porque. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Item 15. Comprimento e 

altura do passo: andar 

duas vezes (ida e volta) 

uma distância de 4m. São 

feitas quatro pontuações 

ou duas pontuações (a & 

b) para cada membro. 

“Desvio marcante” é 

definido por movimentos 

compensatórios extremos 

feitos para evitar a 

retirada do pé do chão. 

 

b. Retirada do membro do 

chão. 

a. Membro na fase de balanço 

 

 

Não avança ou desloca o mínimo de 30cm. 

Avança ou desloca o mínimo 30cm 

 

 

b. O membro não deixa o chão sem desvios 

marcantes ou movimentos compensatórios. 

O membro deixa o chão completamente 

sem desvios marcantes. 

 

 

= 0 

= 1 

 

 

 

 

= 0 

 

= 1 

 

Membro 

com 

prótese 

 

_______ 

 

 

 

_______ 

Membro 

Intacto 

 

 

_______ 

 

 

 

_______ 

 

(1) Incompreensível   (2) Ambíguo   (3)Necessita de ajuste   (4) Fácil compreensão   (5) 

Ótima compreensão 

*Caso você tenha marcado 1,2 ou 3 escreva o porque. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Item 16. Continuidade dos 

passos. 

Paradas ou descontinuidade entre os passos (pare & 

ande); 

Passos parecem contínuos.  

= 0 

 

= 1 

 

(1) Incompreensível   (2) Ambíguo   (3)Necessita de ajuste   (4) Fácil compreensão   (5) 

Ótima compreensão 

*Caso você tenha marcado 1,2 ou 3 escreva o porque. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Item 17. Virando: virar 

180 quando retornar a 

cadeira. 

Incapaz de virar, requer auxílio para prevenir queda; 

Faz mais que três passos na virada, mas completa a 

tarefa sem auxílio; 

Realiza sem mais de três passos, com ou sem 

dispositivo de auxílio. 

= 0 

= 1 

 

= 2  

 

(1) Incompreensível   (2) Ambíguo   (3)Necessita de ajuste   (4) Fácil compreensão   (5) 

Ótima compreensão 

*Caso você tenha marcado 1,2 ou 3 escreva o porque. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Item 18. Cadência variável: 

ande uma distância de 4m o 

mais rápido possível com 

segurança, quatro vezes.  (A 

velocidade pode variar de 

devagar a rápida, rápida a 

devagar, variando a cadência.) 

Incapaz de variar a cadência de uma maneira 

controlada; 

A assimetria aumenta, com a cadência 

controlada; 

A simetria aumenta, com a cadência 

controlada. 

= 0 

 

= 1 

 

= 2  

 

 

(1) Incompreensível   (2) Ambíguo   (3)Necessita de ajuste   (4) Fácil compreensão   (5) 

Ótima compreensão 

*Caso você tenha marcado 1,2 ou 3 escreva o porque. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Item 19. Passando sobre um 

obstáculo: Coloque uma 

caixa de 10cm de altura no 

percurso da caminhada. 

Nçao consegue passar por cima da caixa; 

Prende o ppe, interrompe a passada; 

Passa por cima, sem interromper a passada. 

= 0 

= 1 

= 2  
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(1) Incompreensível   (2) Ambíguo   (3)Necessita de ajuste   (4) Fácil compreensão   (5) 

Ótima compreensão 

*Caso você tenha marcado 1,2 ou 3 escreva o porque. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Item 20. Escada (deve ter ao 

menos 2 degraus): tente 

descer e subir esses degraus 

sem se segurar nos 

corrimões.  Não hesite em 

permitir que o paciente 

segure nos corrimões se 

necessário.  Segurança em 

primeiro lugar, se o 

avaliador sentir que essa 

tarefa é arriscada, omita e 

pontue 0. 

 

Subindo 

Instável, não consegue fazer;  

Realiza um passo de cada vez, ou tem que segurar 

no corrimão ou usar dispositivo de auxílio. 

Realiza um passo sobre outro, não precisa do 

corrimão ou usar dispositivo de auxílio  

Descendo 

Instável, não consegue fazer;  

Realiza um passo de cada vez, ou tem que segurar 

no corrimão ou usar dispositivo de auxílio. 

Realiza um passo sobre outro, não precisa do 

corrimão ou usar dispositivo de auxílio . 

 

= 0 

= 1 

= 2  

 

 

= 0 

= 1 

= 2  

 

(1) Incompreensível   (2) Ambíguo   (3)Necessita de ajuste   (4) Fácil compreensão   (5) 

Ótima compreensão 

*Caso você tenha marcado 1,2 ou 3 escreva o porque. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Item 21. Seleção de dispositivo 

de auxílio: pontue para o uso 

dos dispositivos de auxílio, se 

foram usados em dois ou mais 

itens. Se o pct é testado sem a 

prótese, o uso de um 

dispositivo de auxílio é 

OBRIGATÓRIO. 

Dispositivos de auxílios de transferência da cama 

Cadeira de rodas 

Andador 

Muletas (axilares ou de antebraço) 

Bengala (tradicional um apoio ou quatro apoios) 
Nenhum 

= 0 

= 1 

= 2 

= 3 

= 4 

= 5 

 

(1) Incompreensível   (2) Ambíguo   (3)Necessita de ajuste   (4) Fácil compreensão   (5) 

Ótima compreensão 
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*Caso você tenha marcado 1,2 ou 3 escreva o porque. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

ABREVIATURAS: PP, Pé parcial; TT, transtibial; DJ, Desarticulação do joelho; TF, 

Transfemoral; DQ, Desarticulação do quadril; Pct, Paciente. 
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ANEXO A - Instruções para os Autores 

 A Revista Fisioterapia em Movimento está alinhada com as normas de qualificação de 

manuscritos estabelecidas pela OMS e pelo International Committee of Medical Journal 

Editors (ICMJE). Somente serão aceitos os artigos de ensaios clínicos cadastrados em um dos 

Registros de Ensaios Clínicos recomendados pela OMS e ICMJE, e trabalhos contendo 

resultados de estudos humanos e/ou animais somente serão publicados se estiver claro que 

todos os princípios de ética foram utilizados na investigação. Esses trabalhos devem 

obrigatoriamente incluir a afirmação de ter sido o protocolo de pesquisa aprovado por um 

comitê de ética institucional (reporte-se à Resolução 466/12, do Conselho Nacional de Saúde, 

que trata do Código de Ética da Pesquisa envolvendo Seres Humanos), devendo constar no 

manuscrito, em Métodos, o número do CAAE ou do parecer de aprovação, os quais serão 

verificados no site Plataforma Brasil. Para experimentos com animais, consideramos as 

diretrizes internacionais Pain, publicadas em: PAIN, 16: 109- 110, 1983.  

 Os pacientes têm direito à privacidade, o qual não pode ser infringido sem 

consentimento esclarecido. Na utilização de imagens, as pessoas/pacientes não podem ser 

identificáveis exceto se as imagens forem acompanhadas de permissão específica por escrito, 

permitindo seu uso e divulgação. O uso de máscaras oculares não é considerado proteção 

adequada para o anonimato. 

INSTRUÇÕES GERAIS 

 Para que o processo de avaliação seja feito de forma rápida e eficiente, sugerimos 

acessar um artigo já publicado em edição recente para verificar a formatação dos artigos 

publicados pela revista e seguir rigorosamente as instruções desta página antes de iniciarem a 

submissão. Nota: submissões que ignorarem as diretrizes abaixo listadas serão rejeitadas 

imediatamente.  

A Revista Fisioterapia em Movimento aceita manuscritos oriundos de pesquisas 

originais ou de revisão na modalidade sistemática, resultantes de pesquisas 

desenvolvidas em Programas de Pós-Graduação Lato Sensu e Stricto Sensu nas áreas de 

Fisioterapia e outras relacionadas à saúde humana. Todos os artigos devem ser inéditos 

e não podem ter sido submetidos para avaliação simultânea em outros periódicos. 

Artigos Originais: oriundos de resultado de pesquisa de natureza empírica, experimental ou 

conceitual, sua estrutura deve conter: Resumo, Abstract, Introdução, Métodos, Resultados, 

Discussão, Conclusão, Referências. As páginas têm como formato A4 e o manuscrito deve ter 

http://www.who.int/ictrp/en/
http://www.icmje.org/about-icmje/faqs/
http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/login.jsf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0103-515020170001&lng=pt&nrm=iso
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no máximo 4.500 palavras (excluindo-se página de título, resumo, referências, tabelas, figuras 

e legendas).  

Artigos de Revisão: oriundos de estudos com delineamento definido e baseado em pesquisa 

bibliográfica consistente com análise crítica e considerações que possam contribuir com o 

estado da arte, sua estrutura deve conter: Resumo, Abstract, Introdução, Métodos, Resultados, 

Discussão, Conclusão, Referências. As páginas têm como formato A4 e o manuscrito deve ter 

no máximo 6.000 palavras (excluindo-se página de título, resumo, referências, tabelas, figuras 

e legendas). 

Obs: Revisões de literatura serão aceitas apenas na modalidade sistemática de acordo com o 

modelo Cochrane e relatos de caso serão aceitos apenas quando abordarem casos raros. 

• Os trabalhos podem ser encaminhados em português, inglês ou espanhol, devendo constar 

no texto um resumo em cada língua. Uma vez aceito para publicação, o artigo deverá 

obrigatoriamente ser traduzido para a língua inglesa, sendo os custos da tradução de 

responsabilidade dos autores.  

• O número máximo permitido de autores por artigo é seis (6). 

• Abreviações oficiais poderão ser empregadas somente após uma primeira menção completa. 

Deve ser priorizada a linguagem científica para os manuscritos científicos. 

• Os trabalhos devem ser digitados em Word for Windows, fonte Times New Roman, 

tamanho 12, com espaçamento entre linhas de 1,5.  

• As ilustrações (figuras, gráficos, quadros e tabelas) devem ser limitadas ao número máximo 

de cinco (5), inseridas no corpo do texto, identificadas e numeradas consecutivamente em 

algarismos arábicos. Figuras devem ser submetidas em alta resolução no formato TIFF. 

No preparo do original, deverá ser observada a seguinte estrutura:  

CABEÇALHO 

 O título deve conter no máximo 12 palavras, sendo suficientemente específico e 

descritivo. Subtítulo em inglês.  

RESUMO ESTRUTURADO/STRUCTURED ABSTRACT 

 O resumo estruturado deve contemplar os tópicos apresentados na publicação: 

Introdução, Objetivo, Métodos, Resultados, Conclusão. Deve conter no mínimo 150 e no 

máximo 250 palavras, em português/inglês. Na última linha deverão ser indicados os 

descritores (palavras-chave/keywords) em número mínimo de 3 e número máximo de 5, 

http://www.bireme.br/cochrane
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separados por ponto e iniciais em caixa alta, sendo representativos do conteúdo do trabalho. 

Só serão aceitos descritores encontrados no DeCS e no MeSH. 

CORPO DO TEXTO 

• Introdução: deve apontar o propósito do estudo, de maneira concisa, e descrever quais os 

avanços que foram alcançados com a pesquisa. A introdução não deve incluir dados ou 

conclusões do trabalho em questão. 

• Métodos: deve ofertar, de forma resumida e objetiva, informações que permitam que o 

estudo seja replicado por outros pesquisadores. Referenciar as técnicas padronizadas. 

• Resultados: devem oferecer uma descrição sintética das novas descobertas, com pouco 

parecer pessoal. 

• Discussão: interpretar os resultados e relacioná-los aos conhecimentos existentes, 

principalmente os que foram indicados anteriormente na introdução. Esta parte deve ser 

apresentada separadamente dos resultados. 

• Conclusão: deve limitar-se ao propósito das novas descobertas, relacionando-a ao 

conhecimento já existente. Utilizar citações somente quando forem indispensáveis para 

embasar o estudo. 

• Agradecimentos: se houver, devem ser sintéticos e concisos.  

• Referências: devem ser numeradas consecutivamente na ordem em que aparecem no texto. 

Citações: devem ser apresentadas no texto, tabelas e legendas por números arábicos entre 

parênteses. Deve-se optar por uma das modalidades abaixo e padronizar em todo o texto: 

Exemplo 1: “O caso apresentado é exceção quando comparado a relatos da prevalência das 

lesões hemangiomatosas no sexo feminino (6, 7)”. 

Exemplo 2: “Segundo Levy (3), há mitos a respeito dos idosos que precisam ser recuperados”. 

REFERÊNCIAS  

As referências deverão originar-se de periódicos com Qualis equivalente ao desta revista (B1 

+) e serem de no máximo 6 anos. Para artigos originais, mínimo de 30 referências. Para 

artigos de revisão, mínimo de 40 referências.  

 

ARTIGOS EM REVISTA  

Autores. Título. Revista (nome abreviado). Ano;volume(nº):páginas.  

http://decs.bvs.br/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
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- Até seis autores 

Naylor CD, Williams JI, Guyatt G. Structured abstracts of proposal for clinical and 

epidemiological studies. J Clin Epidemiol. 1991;44(3):731-7. 

- Mais de seis autores: listar os seis primeiros autores seguidos de et al. 

Parkin DM, Clayton D, Black RJ, Masuyer E, Friedl HP, Ivanov E, et al Childhood leukaemia 

in Europe after Chernobyl: 5 year follow-up. Br J Cancer. 1996;73:1006-12. 

- Suplemento de número 

Payne DK, Sullivan MD, Massie MJ. Women ´s psychological reactions to breast cancer. 

Semin Oncol. 1996;23(1 Suppl 2):89-97. 

- Artigos em formato eletrônico 

Al-Balkhi K. Orthodontic treatment planning: do orthodontists treat to cephalometric norms. J 

Contemp Dent Pract. [serial on the internet] 2003 [cited 2003 Nov 4]. Available from: 

www.thejcdp.com.  

LIVROS E MONOGRAFIAS 

- Livro 

Berkovitz BKB, Holland GR, Moxham BJ. Color atlas & textbook of oral anatomy. 

Chicago:Year Book Medical Publishers; 1978. 

- Capítulo de livro 

Israel HA. Synovial fluid analysis. In: Merril RG, editor. Disorders of the temporomandibular 

joint I: diagnosis and arthroscopy. Philadelphia: Saunders; 1989. p. 85-92. 

- Editor, Compilador como Autor 

Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care for elderly people. New York: Churchill 

Livingstone; 1996. 

- Livros/Monografias em CD-ROM 

CDI, clinical dermatology illustrated [monograph on CD-ROM], Reeves JRT, Maibach H. 

CMEA Multimedia Group, producers. 2 nd ed. Version 2.0. San Diego: CMEA; 1995. 

- Anais de congressos, conferências congêneres, 
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Damante JH, Lara VS, Ferreira Jr O, Giglio FPM. Valor das informações clínicas e 

radiográficas no diagnóstico final. Anais X Congresso Brasileiro de Estomatologia; 1-5 de 

julho 2002; Curitiba, Brasil. Curitiba, SOBE; 2002. 

Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and security in medical 

informatics. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Rienhoff O, editors. MEDINFO 92. 

Proceedings of the 7th World Congress of Medical Informatics;1992 Sept 6-10; Geneva, 

Switzerland. Amsterdam:North-Holland; 1992. p. 1561-5. 

TRABALHOS ACADÊMICOS (Teses e Dissertações) 

Kaplan SJ. Post-hospital home health care: the elderly´s access and utilization [dissertation]. 

St. Louis: Washington University; 1995.  

NOTA: Todas as instruções estão de acordo com o Comitê Internacional de Editores de 

Revistas Médicas (Vancouver) e fica a critério da revista a seleção dos artigos que deverão 

compor os fascículos, sem nenhuma obrigatoriedade de publicá-los, salvo os selecionados 

pelos editores e somente mediante e-mail/carta de aceite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.icmje.org/
http://www.icmje.org/
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ANEXO B- APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


