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RESUMO 

 

O Pelvic Girdle Questionnaire (PGQ) é o primeiro instrumento específico 

disponível na literatura para avaliar as limitações nas atividades e 

sintomatologia em gestantes e puérperas acometidas pela dor da cintura 

pélvica relacionada com a gestação (DCPG). O objetivo desse estudo foi 

adaptar transculturalmente para a população brasileira o “Pelvic Girdle 

Questionnaire” (PGQ) e analisar a confiabilidade (teste-reteste), consistência 

interna, medida-de-erro (teste-reteste) e validade de construto. Este estudo foi 

dividido em duas fases. A fase I envolveu o processo de adaptação 

transcultural e foi subdividida em 5 etapas: tradução, retrotradução, análise do 

comitê de especialistas e pré-teste, com o acréscimo de um Estudo Delphi, 

obtendo-se a opinião de fisioterapeutas de diferentes estados do país. A fase II 

envolveu a análise das propriedades de medida realizadas em 4 etapas: estudo 

piloto, teste de hipóteses, consistência interna e teste-reteste. A confiabilidade 

foi analisada através do ICC (variáveis contínuas) e do Coeficiente Kappa 

(variáveis ordinais), a medida-de-erro através teste de plotagem de Bland & 

Altman e do erro padrão médio, a validade de construto foi verificada por meio 

do teste de hipóteses entre dois grupos (gestantes com dor da cintura pélvica e 

sem dor), a MMD (Mínima Mudança Detectável) foi calculada com IC 95% e a 

consistência interna foi examinada pela análise Rasch.  O PGQ-Brasil foi 

desenvolvido através de um adequado processo de adaptação transcultural 

(fase I), garantindo a sua equivalência semântica e adequação cultural. Além 

da avaliação da clareza da linguagem e relevância técnico-científica obtida 

através da concordância de mais de 80% dos profissionais do estudo 

Delphi.  Na fase II do estudo, o PGQ-Brasil foi aplicado em 157 gestantes (105 

com DCPG e 52 sem dor), obtendo assim capacidade para discriminar entre 

esses grupos (validade de construto); adequada confiabilidade teste-reteste 

(ICC para a subescala de atividades [0,97 com IC 95% = 0,95 a 0,98], 

subescala de sintomas [0,98 com IC 95%= 0,97 a 0,98] e Coeficiente Kappa 

entre 0,50 e 0,89 para os itens); o teste de Bland & Altman demonstrou 

adequada concordância e uma MMD de 10,8. Houve também boa consistência 

interna através da análise Rasch, demonstrando assim a capacidade do 

instrumento em dividir as participantes em pelo menos três níveis de 



 
 

habilidade, no entanto apresentou efeito “teto” uma vez que 24% das gestantes 

apresentaram habilidade superior ao que o PGQ-Brasil poderia avaliar. O PGQ-

Brasil constitui-se de um instrumento adaptado com adequadas propriedades 

de medida indicado para ser utilizado na avaliação da funcionalidade de 

gestantes com diagnóstico de dor da cintura pélvica relacionada com a 

gestação no contexto clínico e em pesquisas. 

 

Palavras-chave: Dor da cintura pélvica. Gestação. Confiabilidade e validade. 

Estudos de validação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The Pelvic Girdle Questionnaire (PGQ) is the first specific instrument available 

in the literature to assess the limitations in activities and symptoms in pregnant 

and postpartum women affected by pelvic girdle pain related to pregnancy 

(PGPP). The aim of this study was cross-culturally adapted for the Brazilian 

population "Pelvic Girdle Questionnaire" (PGQ) and analyze the reliability (test-

retest), internal consistency, measurement error (test-retest) and construct 

validity. This study was divided into two phases. Phase I involved the process of 

cultural adaptation and was subdivided into 5 stages: translation, back 

translation, analysis of the expert committee and pre-test, with the addition of a 

Delphi study, obtaining the opinion of physiotherapists from different states of 

the country . Phase II involved the analysis of the properties of measurement 

carried out in 4 stages: pilot study, construct validity, internal consistency and 

test-retest. Reliability was analyzed using the ICC (continuous variables) and 

the Kappa coefficient (ordinal variables), the measurement error by Bland & 

Altman test and standard errors of measurement, the construct validity was 

verified through hypothesis testing between two groups (pregnant women with 

pelvic girdle pain and no pain), the MDC (Minimal Detectable Change) (was 

calculated with 95% CI and internal consistency was examined through Rasch 

analysis. The PGQ-Brazil was developed through a proper process of cultural 

adaptation (phase I), ensuring their semantic and cultural appropriateness. 

Besides the evaluation of the clarity of language and technical-scientific 

relevance achieved through correlation of over 80% of professionals in the 

Delphi study. In phase II of the study, the PGQ-Brazil was applied in 157 

patients (105 with and 52 without pain PGPP), thus obtaining ability to 

discriminate between these groups (construct validity); adequate test-retest 

reliability (ICC for the subscale of activities [0.97 with 95% CI = 0.95 to 0.98], 

symptoms subscale [0.98 with 95% CI = 0.97-0.98] and Kappa coefficient 

between 0.50 and 0.89 for the items); the Bland & Altman test showed 

satisfactory agreement and MDC 10,8. There was also good internal 

consistency through Rasch analysis, demonstrating the ability of the instrument 

to divide the participants into at least three skill levels, in contrast, had an effect 

"ceiling" since 24% of patients had a greater than skill that PGQ-Brazil could 



 
 

review. The PGQ-Brazil constitutes an instrument adapted adequate 

measurement properties suitable for use in assessing the functionality of 

pregnant women diagnosed with pelvic girdle pain related to pregnancy in the 

clinical setting and in research. 

 

Keywords: Pelvic girdle pain. Pregnancy. Reliability and validity. Validation 

studies. 
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1. APRESENTAÇÃO 

 

 Esta dissertação foi desenvolvida dentro da linha de pesquisa 

“Instrumentação e intervenção fisioterapêutica”, do Programa de Pós-

Graduação Strictu Senso em Fisioterapia da Universidade Federal de 

Pernambuco, tendo como proposta realizar a adaptação transcultural do “Pelvic 

Girdle Questionnaire” (PGQ) para a população brasileira e analisar as suas 

propriedades de medida. 

 Portanto, seguindo as normas vigentes no Programa de Pós-graduação 

em Fisioterapia da UFPE, os resultados dessa dissertação são apresentados 

por meio de dois artigos originais: artigo 1 – “Adaptação do Pelvic Girdle 

Questionnaire (PGQ) para o Brasil” submetido ao periódico Saúde e Sociedade 

em agosto de 2014. E o artigo 2 – “Análise das propriedades de medida do 

Pelvic Girdle Questionnaire (PGQ) para a população brasileira” que será 

submetido ao Physical Therapy Journal  após a publicação do artigo 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

2. INTRODUÇÃO 

 

2.1 EPIDEMIOLOGIA 

 

Historicamente, há relatos na literatura que há mais de 2.000 anos atrás, 

Hipócrates (460 - 377 a.C) acreditava na teoria de que um relaxamento e 

alargamento irreversível da pélvis ocorreria com a primeira gravidez, resultando 

em instabilidade das articulações sacroilíacas e levando à sintomas 

inflamatórios (LYNCH, 1920; RUNGEE, 1993). Essa teoria foi fundamental para 

a criação de novas suposições para a explicação da dor lombopélvica 

gestacional que se perpetuaram por décadas apresentando duas linhas de 

pensamento distintas: 1) que o relaxamento das articulações pélvicas tratava-

se de um fenômeno normal ou 2) que a condição era uma doença 

(BASTIAANSSEN et al, 2005).   

Contudo, essa teoria de Hipócrates tornou-se questionável quando 

vários estudos não encontraram relação entre o grau de relaxamento e a 

presença de dor da cintura pélvica (ABRAMSON et al, 1934; GENELL, 1949; 

WALDE, 1962). Atualmente as pesquisas envolvendo a dor lombopélvica na 

gestação têm buscado esclarecer o espectro das diferentes condições clínicas 

que envolvem essa síndrome, possivelmente pela consciência do impacto 

dessa condição na qualidade de vida das mulheres como também pelo 

consequente custo para a sociedade. Entretanto, apesar do grande interesse 

clínico e um crescente número de publicações relacionadas nas últimas 

décadas, ainda não existe um consenso sobre a incidência, manifestações 

clínicas e tratamento para a dor lombopélvica (BASTIAANSSEN et al, 2005; 

KANAKARIS et al. 2011).  

Aproximadamente 33 a 50% das gestantes relatam dor na cintura 

pélvica antes da 20ª semana gestacional (ROBINSON et al, 2010). Estudos de 

prevalência disponíveis na literatura têm mostrado que, em média, oito em 

cada dez mulheres poderão apresentar algias na área da coluna vertebral e 

pelve em algum momento da gravidez, considerando apenas as dores 

localizadas na coluna lombar, dor pélvica posterior ou a combinação de ambas 

(OSTGAARD et al, 1993; GALÃO et al, 1995; KRISTIANSSON, SVARDSUDD 

e SCHOULTZ, 1996a; STURESSON et al, 1997; MARTINS e  SILVA, 2005a).  
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A literatura internacional é discordante quanto à prevalência de dor 

lombopélvica na gestação mostrando uma variação entre 3,9 a 89,9%, e uma 

média de 45,3% (NWUGA, 1982; ÖSTGAARD et al, 1991a; ÖSTGAARD et al, 

1991b; VAN DONGEN et al, 1999; WU et al, 2004). Entretanto, de acordo com 

o European Guidelines, quando considerada apenas a dor da cintura pélvica 

relacionada com a gestação, a prevalência é de 20% (VLEEMING et al, 2008). 

Da mesma forma, há também divergências com relação à incidência das dores 

lombopélvicas, com variações de 6 a 160 para cada 1.000 gestantes 

(BASTIAANSSEN et al, 2005). Tais variações nesses dados são decorrentes 

dos vieses causados pelas diferenças metodológicas, principalmente quanto à 

inconsistência da terminologia, procedimentos para o diagnóstico e critérios de 

inclusão entre os estudos. 

No Brasil, o risco relativo das gestantes apresentarem dores lombares é 

quase 14 vezes maior que o de mulheres não grávidas (CECIN et al, 1992). De 

acordo com vários estudos, a prevalência de dor lombar em mulheres 

gestantes no Brasil é elevada, estando entre 48 e 83%. (MARTINS e SILVA, 

2005a; MARTINS e SILVA, 2005b; NOVAES, SHIMO e LOPES, 2006). 

 

2.2 TERMINOLOGIA 

 

É confusa na literatura a terminologia utilizada para descrever a dor 

envolvendo a região lombar e pélvica durante a gestação. Apesar da etiologia 

ainda incerta, a maioria dessas denominações remetem hipóteses causais 

quando relatam “instabilidade”, “insuficiência”, “artropatia” e “relaxamento” ou 

sintomas quando utiliza “dor pélvica e/ou dor lombar” ou ainda a topografia 

quando menciona “dor pélvica posterior”, “osteíte púbica”, “disfunção da sínfise 

púbica” e “dor lombar” (NILSSON-WIKMAR, 1999; PÁDUA et al, 2002, 

VERMANI et al, 2009; KANAKARIS et al. 2011).  

Outras terminologias, tais como “dor pélvica posterior” e “dor pélvica” 

também já foram empregadas, entretanto, esses termos excluíam a dor na 

sínfise púbica e poderia denotar apenas problemas ginecológicos, 

respectivamente, sendo, portanto, questionável (WU et al, 2004). 

Além disso, também é confusa a utilização em diversos artigos de 

termos adicionais, tais como “durante a gravidez”, “na gravidez”, “desde a 
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gravidez”, “após a gravidez” ou “pós-parto”, para apontar o período de 

acometimento dos sintomas, tornando esses termos desnecessariamente 

limitantes. A partir do ano 2004 foi proposto o termo “relacionada com a 

gestação” para abranger o quadro álgico que se inicia durante a gestação ou 

no período periparto ou ainda até três semanas pós-parto. Essa abordagem 

parece ser a mais adequada, uma vez que a dor da cintura pélvica relacionada 

com a gestação é considerada uma forma específica de dor, podendo ocorrer 

separadamente ou em conjunto com a dor lombar e está relacionada com a 

inadequada estabilidade das articulações da cintura pélvica, excluindo-se os 

distúrbios uroginecológicos, assim como as dores originadas nos intestinos e 

nos tecidos ao redor da pelve (WU et al, 2004).  

Historicamente a literatura (MEDLINE/ PUBMED: 1966-2014; CINHAL: 

1981-2014, WEB OF SCIENCE: 1945-2014, LILACS: 1966-2014) mostra que 

clinicamente e funcionalmente existe uma diferença entre o comprometimento 

da cintura pélvica e da região lombar. Há evidência crescente de que os 

distúrbios pélvicos constituem um subgrupo distinto da dor lombar 

com uma apresentação clínica única e uma necessidade de tratamento 

específico, ou seja, existe uma classificação clínica que distingue as duas 

condições específicas (KANAKARIS et al. 2011; STUGE et al, 2011).  

A dor lombar relacionada com a gestação (DLG) é definida como a dor 

que ocorre entre a margem inferior da 12ª costela e a região lombar, com ou 

sem dor referida nas pernas, sendo geralmente acompanhada por limitação 

dolorosa dos movimentos e com exacerbação da dor durante a palpação dos 

músculos eretores da coluna e na flexão anterior do tronco (ÖSTGAARD et al, 

1994a; MAC EVILLY, BUGGY, 1996; AIRAKSINEN et al, 2006; SABINO, 

GRAUER, 2008; VLEEMING et al,2008; SACCOMANNI, 2011; KOVACS et al, 

2012). 

Assim, a dor da cintura pélvica relacionada com a gestação (DCPG), por 

definição, ocorre durante o decorrer da gravidez ou nas primeiras três 

semanas após o parto e é definida como sendo uma dor experimentada entre 

a crista ilíaca posterior e a prega glútea, particularmente na proximidade das 

articulações sacroilíacas, podendo irradiar para a região posterior da coxa 

(OSTGAARD et al, 1993; JOHANSSON et al, 2002; HILDE et al, 2003; 

BASTIAANSSEN et al, 2005; GUTKE et al, 2006; VLEEMING et al, 2008).  
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2.3 QUADRO CLÍNICO DA DOR DA CINTURA PÉLVICA RELACIONADA 

COM A GESTAÇÃO 

 

A busca de uma definição abrangente para essa condição clínica trouxe 

inúmeras descrições para a localização, o tipo e a intensidade da dor, dentre 

outros fatores relacionados, justamente pela apresentação clínica da DCPG ser 

bastante variada não só entre as pacientes, como também se modificando com 

o decorrer do tempo. Os sintomas podem ser muito leves, assim como 

gravemente incapacitantes (BASTIAANSSEN et al, 2005; WU et al, 2004).  

Muitas vezes, o aparecimento da dor ocorre em torno da 18ª semana e 

atinge pico de intensidade entre a semana 24 e 36 da gravidez, desaparecendo 

espontaneamente dentro de três meses após o parto em 93% dos casos 

(ÖSTGAARD et al, 1991b; VLEEMING et al, 2008; VERMANI et al, 2009).   

Geralmente a dor é descrita como semelhante a uma “punhalada” ou 

“furada”, é contínua e em queimação na região. Os episódios são intermitentes 

e podem ser desencadeados por posturas prolongadas e atividades simples da 

vida diária como andar, sentar ou ficar em pé (geralmente a partir de 30 

minutos da realização de uma atividade) (WU et al, 2004; VERMANI et al, 

2009). 

Quanto à localização, na maioria das vezes ela é localizada na região 

glútea, entretanto pode ser relatada na região sacroilíaca, podendo, 

possivelmente, estar relacionada com o ligamento longo dorsal. Também tem 

sido referido na literatura dor na região da sínfise púbica, assim como irradiada 

para a virilha, períneo ou face posterior da coxa, sem uma distribuição típica da 

raiz nervosa. A localização precisa da dor muitas vezes é impossível e também 

pode modificar-se durante o decurso da gravidez (ÖSTGAARD et al, 1994a; 

ENDRESEN, 1995; ÖSTGAARD et al, 1996; NILSSON-WIKMAR et al, 1999; 

VLEEMING et al, 2002; KANAKARIS et al. 2011).  

A classificação da intensidade da dor está entre 5 cm e 6 cm 

considerando a escala visual analógica (EVA). Sendo assim, a dor relatada 

pode ser leve em cerca de metade dos casos e muito grave em 25% deles, 

principalmente durante a caminhada e a flexão do tronco (ÖSTGAARD et al, 

1994b; KRISTIANSSON et al, 1996b; SIHVONEN et al, 1998; HANSEN et al, 

1999; BASTIAANSSEN et al, 2005).  
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2.4 DIAGNÓSTICO 

 

O diagnóstico da dor da cintura pélvica relacionada com a gestação 

geralmente é baseado na sintomatologia e na aplicação de testes de 

provocação álgica específicos (SACCOMANNI, 2011). Porém, inicialmente, 

uma história completa e exame físico deverão ser realizados, objetivando 

excluir outras causas de dor lombopélvica associadas à presença de condições 

inflamatórias, infecciosas, traumáticas, neoplásicas, degenerativas ou 

metabólicas. (VAN TULDER et al, 2004; VERMANI et al, 2009; KANAKARIS et 

al. 2011).  

De modo geral, o European Guidelines (VLEEMING et al, 2008) 

recomenda para o exame clínico da dor pélvica relacionada à gestação os 

testes a seguir: teste de provocação posterior de dor pélvica, teste de Patrick, 

teste de palpação do ligamento sacroilíaco longo dorsal, teste de Gaenslen, 

teste de palpação da sínfise púbica, provocação da sínfise púbica pelo  teste 

modificado de Trendelenburg e o teste de elevação ativa da perna reta. 

Esses testes são os que apresentam maior sensibilidade e 

confiabilidade e, portanto são preconizados para estabelecer o diagnóstico 

clínico (KRISTIANSSON et al, 1996b; BASTIAANSSEN et al, 2005; 

O’SULLIVAN, BEALES, 2007a; VLEEMING et al, 2008; OLSÉN et al, 2009; 

SACCOMANNI, 2011). Porém, para a confirmação do diagnóstico nesse 

estudo, considerou-se os critérios utilizados por Stuge et al (2011). A DCPG é 

confirmada quando o teste de provocação posterior de dor pélvica e o teste de 

elevação ativa da perna reta são positivos (lado direito e/ou esquerdo), ou 

ainda, quando o teste de provocação posterior de dor pélvica ou o teste de 

elevação ativa da perna reta forem positivos ao mesmo tempo em que a 

provocação da sínfise púbica pelo teste modificado de Trendelenburg, o teste 

de palpação do ligamento sacroilíaco longo dorsal ou o teste de palpação da 

sínfise púbica também o forem. (VLEEMING et al, 2008; STUGE et al, 2011). 

Atualmente a DCPG é classificada em cinco subtipos de acordo com a 

localização da dor e o envolvimento das articulações pélvicas: (1) “Síndrome 

cintura pélvica" (dor em todas as três articulações pélvicas); (2) “Síndrome 

sacroilíaca bilateral” (dor em ambas as articulações sacroilíacas); (3) 

"Síndrome sacroilíaca unilateral" (dor em uma única articulação sacroilíaca); (4) 
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"sinfisiólise" (dor na sínfise púbica) e (5) "Miscelânea" (dor em mais de uma 

articulação, porém com resultados inconsistentes nos testes diagnósticos da 

cintura pélvica) (ALBERT et al, 2000; O’SULLIVAN, BEALES, 2007b 

KANAKARIS et al, 2011). 

 

2.5 CAPACIDADE FUNCIONAL NA GESTANTE COM DOR DA CINTURA 

PÉLVICA 

 

Comparando-se com a dor lombar relacionada com a gestação, as 

mulheres com DCPG apresentam maiores limitações funcionais, sendo aquelas 

com a combinação de ambos os tipos de dor (lombar + cintura pélvica), mais 

gravemente incapacitadas, podendo haver a necessidade da utilização de 

órteses como muletas e/ou cadeiras de rodas. Mulheres com essa combinação 

estão menos propensas a se recuperar no pós-parto (30%) (WU et al, 2004; 

HILDE et al, 2006; SACCOMANNI, 2011; SJÖDAHL et al, 2013).  

A dor da cintura pélvica relacionada com a gestação afeta diretamente 

as atividades de vida diária (AVD’s) das gestantes acometidas, apresentando 

frequência em torno de 21% a 81% (média de 28%) de problemas 

incapacitantes, sendo que em 9% delas a dor é completamente incapacitante. 

Como consequência, há, principalmente, um acometimento das atividades que 

envolvam suporte de peso e a capacidade de resistência para ficar de pé e 

andar. Desta forma, essas gestantes apresentam dificuldade para caminhar 

rapidamente e muitas vezes são incapazes de percorrer grandes distâncias 

(WU et al, 2004; HILDE et al, 2006; SACCOMANNI, 2011). 

Mulheres com dor da cintura pélvica relacionada com a gestação 

apresentam ainda dificuldades com as atividades normais, tais como levantar-

se de uma posição sentada, virar-se na cama, sentar-se por tempo prolongado, 

vestir-se e despir-se e carregar pequenos pesos. Há também uma alta 

frequência de problemas para '' levantar-se do chão'' (97%) e para a relação 

sexual (82%). Além de problemas no sono durante a noite (30%) (WU et al, 

2004; OLSSON, NILSSON-WIKMAR, 2004; VERMANI et al, 2009). Além do 

mais, as gestantes acometidas por dor na cintura pélvica relatam a dificuldade 

em mover uma ou ambas as pernas para frente durante a marcha, geralmente 

no mesmo lado do acometimento pélvico. Essa percepção é denominada 
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“catching of the legs”, que pode ser traduzida no teste de elevação ativa da 

perna reta como sensação de paralisia ou peso (STURESSON et al, 1997). 

Além das repercussões na funcionalidade, a DCPG também pode 

causar algum impacto socioeconômico, com consequente aumento no 

absenteísmo. Por não haver na literatura estudos específicos para determinar 

esse impacto, considera-se um dos estudos (OLSSON, NILSSON-WIKMAR, 

2004) que avaliou a relação das dores lombopélvicas e o absenteísmo que 

demonstrou que no final da gravidez, as gestantes com queixas dolorosas 

nessa região, afastam-se do trabalho com maior frequência (52%) do que 

aquelas sem queixas dolorosas. De modo geral, observa-se uma elevada 

correlação entre a alta intensidade da dor, a diminuição da capacidade 

funcional e o aumento do número de dias de licença por doença. 

Desta forma, a partir de um instrumento específico para avaliar as 

limitações das atividades e sintomatologia decorrentes da dor da cintura pélvica 

relacionada com a gestação, seria possível determinar precocemente uma 

intervenção adequada para minimizar o impacto dessa condição clínica nas 

atividades de vida diária e no trabalho.  

Entretanto, os estudos disponíveis na literatura que avaliam a 

capacidade funcional das gestantes com dor lombopélvica utilizam 

instrumentos desenvolvidos para uma população com dor lombar não gestante. 

Há estudos utilizando o Oswestry Disability Index (GUTKE et al, 2006; 

WEDENBERG et al, 2006; MOGREN, 2008), ou o Roland-Morris 

Questionnaire   (PADUA et al, 2002) ou ainda o Quebec Back Pain Disability 

Scale (QBDS) (DAMEN et al, 2001; MENS et al, 2002). 

Essa falta de padronização na utilização de questionários específicos 

dificulta a comparação e interpretação dos resultados, além do mais, esses 

instrumentos não refletem as características peculiares da população 

acometida por DCPG. 

A fim de preencher essa lacuna, no ano de 2011 foi proposto, por um 

grupo de pesquisa escandinavo, um questionário específico para a dor da 

cintura pélvica relacionada com a gestação, denominado Pelvic Girdle 

Questionnaire (PGQ). O instrumento possui 25 itens relacionados a duas 

subescalas (atividades – 20 itens e sintomas – 5 itens), com 4 opções de 
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respostas (0 a 3 pontos), resultando em escores percentuais que variam de 0 

(nenhuma incapacidade) a 100 (grande incapacidade), podendo ser aplicado 

em pacientes gestantes ou puérperas, suprindo assim um espaço existente na 

pesquisa e na prática clínica (STUGE et al, 2011).  

O processo para o desenvolvimento do PGQ iniciou em 2008 com a 

realização de grupos focais com gestantes e puérperas. Para a inclusão dos 

itens no questionário, foram considerados aqueles itens relacionados com os 

instrumentos mais frequentemente utilizados para avaliar a dor na coluna 

(Roland-Morris Disability Questionnaire, Oswestry Disability Index e o Disability 

Rating Index) e que apresentassem maior relação com a dor da cintura pélvica. 

Em seguida, as mulheres participantes dos grupos julgavam os itens 

clinicamente importantes. Além disso, um grupo de fisioterapeutas com 

experiência prática no atendimento a essa população foi convidado a registrar 

as atividades que acreditavam ser mais importantes para avaliar a repercussão 

da dor da cintura pélvica relacionada com a gestação (STUGE et al, 2011). 

Posteriormente, a validade de face e de conteúdo foram realizadas 

através da avaliação dos itens por meio da Classificação Internacional da 

Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF). A partir desse processo inicial, 

obteve-se a versão norueguesa inicial do PGQ, composta por 46 itens. Em 

seguida, essa versão foi aplicada em uma população de 5 gestantes e 5 

puérperas acometidas por DCPG (STUGE et al, 2011). 

A análise das propriedades de medida foi realizada em três fases 

distintas, nas quais os autores enviaram por via postal o instrumento para as 

gestantes e/ou puérperas previamente recrutadas consecutivamente por 

fisioterapeutas e diagnosticadas através de testes específicos para dor da 

cintura pélvica relacionada com a gestação de acordo com o European 

Guidelines, em Oslo, Noruega (VLEEMING et al, 2008; STUGE et al, 2011). 

Na primeira fase participaram 52 gestantes e 42 puérperas. Após análise 

Rasch, houve a revisão e exclusão de 21 itens do questionário. Na sequência, 

iniciou-se a segunda fase do estudo com a participação de 43 gestantes e 44 

puérperas por meio da aplicação do instrumento composto por 25 itens. Nesta 

segunda fase também se realizou a análise Rasch e foi verificada a validade de 

construto do instrumento. Uma semana após a segunda fase, realizou-se o 
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teste-reteste (terceira fase) com uma amostra aleatorizada da fase anterior, 

composta por 21 gestantes e 21 puérperas. Finalmente, 5 participantes com 

DCPG foram convidadas a comentar a versão final do questionário (STUGE et 

al, 2011). 

Após as análises, o questionário passou por uma adaptação 

transcultural para a língua inglesa seguindo as recomendações de Guillemin et 

al (1993). 

Os resultados demonstraram que o instrumento apresentou boa 

consistência interna avaliada por meio do modelo Rasch. A confiabilidade 

teste-reteste também demonstrou bons resultados, com coeficiente de 

correlação intraclasse de 0,93 (IC 95%= 0,86 a 0,96) para a subescala de 

atividades e 0,91 (IC 95%= 0,84 a 0,95) para a subescala de sintomas (STUGE 

et al, 2011). 

Em outro estudo com o objetivo de avaliar a consistência interna, 

confiabilidade teste-reteste e validade de construto de instrumentos usados 

para avaliar mulheres com dor da cintura pélvica, observou-se que o 

questionário apresentou boa consistência interna através do alfa de Cronbach 

para a subescala de atividades (0,86), entretanto, não foi adequado para a 

subescala de sintomas (0,68). Além do mais, foi obtida boa confiabilidade teste-

reteste para o escore geral do PGQ (ICC de 0,93 com IC 95%= 0,87 a 0,96), 

para a subescala de atividades (ICC de 0,93 com IC 95%= 0,86 a 0,96) e para 

a subescala de sintomas (ICC de 0,91 com IC 95%= 0,84 a 0,95) (GROTLE et 

al, 2012).  

A validade de construto foi realizada por meio da correlação do PGQ 

com instrumentos que avaliam limitações nas atividades físicas, aspectos da 

saúde mental e funcionalidade em mulheres com dor da cintura pélvica. De 

maneira geral os resultados obtidos foram satisfatórios, indicando assim uma 

boa validade deste instrumento para a avaliação da funcionalidade em 

gestantes e puérperas com diagnóstico de dor da cintura pélvica relacionada 

com a gestação (GROTLE et al, 2012). 
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2.6 ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL E O ESTUDO DELPHI 

 

Historicamente, a adaptação de instrumentos elaborados em uma outra 

cultura e/ou idioma limitava-se erroneamente à simples tradução do original ou, 

excepcionalmente, à comparação literal desta com uma retrotradução. Com 

isso, muitas vezes a capacidade linguística, semântica e a consciência técnica, 

características imprescindíveis para uma adequada adaptação transcultural, 

estavam aquém da qualidade necessária para a realização de um bom 

processo, sugerindo assim a necessidade da construção de um método 

científico capaz de avaliar com qualidade os instrumentos em outras línguas 

(HERDMAN et al, 1998; SWAINE-VERDIER et al, 2004; MAHER, 2007).  

Nesse sentido, há uma tendência atual em padronizar normas 

internacionais que assegurem a qualidade dos instrumentos adaptados, sendo 

possível descobrir e explicar as diferenças reais na saúde e na doença entre 

diferentes populações e culturas, até mesmo dentro de um só país (PATRICK 

et al, 1985; GUILLEMIN et al,  1993; ALEXANDRE, GUIRARDELLO, 2002; 

MAHER et al, 2007). 

Pesquisadores de diferentes áreas temáticas vêm sugerindo que a 

avaliação semântica seja apenas um dos passos necessários ao processo de 

adaptação transcultural. Eles recomendam que o processo seja uma 

combinação entre um componente de tradução literal de palavras e frases de 

um idioma ao outro, e um processo meticuloso de sintonização que contemple 

o contexto cultural e estilo de vida da população-alvo da versão adaptada 

(BERKANOVIC, 1980; ALEXANDRE, GUIRARDELLO, 2002).  

Portanto, para que qualquer instrumento de avaliação do estado de 

saúde seja usado em um novo país, cultura e/ou idioma, torna-se necessário 

sua tradução e adaptação cultural. Esse processo exige a utilização de um 

único método para que possa alcançar a equivalência entre a versão original e 

a de destino, onde os itens não devem apenas ser bem traduzidos 

linguisticamente, mas também, devem ser adaptados culturalmente para 

manter a validade de conteúdo do instrumento em um nível conceitual em 

diferentes culturas. A atenção para esse nível de detalhes permite maior 

confiança nos resultados do impacto causado por uma doença ou seu 

tratamento (BEATON et al, 2000; MORAES et al, 2002; ALEXANDRE, 
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GUIRARDELLO, 2002; REICHENHEIM, MORAES, 2003; WILD et al, 2005; 

REICHENHEIM, MORAES, 2007). 

Desta forma, a adaptação transcultural de um instrumento de medida em 

saúde envolve a tradução, retro-tradução, revisão por um comitê de 

especialistas e o pré-teste. Em meio a este processo, existe a possibilidade de 

assegurar e proporcionar ainda mais confiabilidade através da utilização do 

estudo Delphi, por exemplo.  

 A técnica Delphi é um método amplamente utilizado e aceito para 

atingir o consenso de opiniões de especialistas de determinadas áreas 

temáticas a respeito de um tópico específico em comum (FARO, 1997; HSU, 

SANDFORD, 2007). 

No estudo Delphi, os participantes devem preencher uma série de 

questionários estruturados (denominados como fases) sobre um determinado 

tema. As respostas de cada fase são consideradas para a reformulação das 

subsequentes e o processo continua até que se obtenha consenso sobre o 

tema entre os participantes (GUPTA, CLARKE; POWEL, 2003; HASSON et al, 

2000; PERROCA, 2011). 

Ao final de cada fase, os participantes recebem um feedback em forma 

de relatório com os posicionamentos dos demais especialistas de forma 

anônima. Desta forma, têm acesso à opinião dos demais participantes, 

podendo rever seus conceitos, possibilitando confirmá-los ou alterá-los com 

base na sua capacidade de analisar e avaliar os comentários. Para alcançar 

um consenso, geralmente três fases são suficientes (HSU, SANDFORD, 2007; 

DESLANDES et al, 2010).  

 Além das características da preservação da confidencialidade e a 

oportunidade de rever suas respostas por meio do feedback após cada fase, 

outra característica importante do Delphi é a possibilidade da dispersão 

geográfica dos especialistas uma vez que a comunicação do grupo pode ser 

realizada por meio eletrônico. Esse formato de grupo proporciona reduzir a 

distorção dos dados que podem ocorrer em um grupo presencial, no qual os 

interesses pessoais podem estar acima da resolução dos problemas. Além 

disso, é uma importante maneira para coletar opiniões de especialistas de 

diferentes contextos regionais de um país (HSU, SANDFORD, 2007).  



29 
 

 Outro aspecto importante que deve ser ressaltado é a análise estatística, 

uma vez que é possível assegurar que as opiniões geradas por cada 

especialista de um estudo Delphi será bem representada na finalização do 

estudo. Isso possibilita uma análise e sumarização objetiva e imparcial dos 

dados coletados (GUPTA, CLARKE, 1996; HSU, SANDFORD, 2007). 

 Para a seleção dos sujeitos do Delphi recomenda-se que os indivíduos 

apresentem experiências relativas ao tema proposto, sendo assim capazes de 

contribuir com o estudo. Além do mais, os participantes devem estar dispostos 

para a possibilidade de rever seus julgamentos iniciais com a finalidade de 

atingir ou alcançar um consenso (DIAMOND et al, 2014). 

 Preconiza-se na literatura que seja formado um grupo entre 10 e 20 

especialistas para iniciar um estudo Delphi. Se a amostra de um estudo Delphi 

é muito pequena, esse grupo pode não ser considerado representativo das 

decisões sobre o tema alvo. Em contrapartida, se a amostra for muito grande, 

poderá haver inconvenientes, tais como índices de respostas potencialmente 

baixos e a necessidade de um tempo maior para o pesquisador poder dar um 

feedback (HSU, SANDFORD, 2007; DIAMOND et al, 2014).  

 Os principais métodos estatísticos utilizados nos estudos Delphi são 

medidas de tendência central (médias, mediana e moda) e nível de dispersão 

(desvio padrão e amplitude inter-quartil), a fim de apresentar informações 

relativas a decisões coletivas dos especialistas. De modo geral é preferível a 

utilização da mediana e moda, entretanto, em alguns casos, a média também 

pode ser viável. Na literatura também é intensamente utilizada a pontuação 

média considerando a escala de Likert (GUPTA, CLARKE, 1996; HASSON et 

al, 2000; GRAHAM et al, 2003; HSU, SANDFORD, 2007). Sendo assim, 

preconiza-se que os indivíduos participantes do Delphi avaliem os temas a 

partir de uma escala Likert e que o resultado da mediana para uma resposta 

seja de 3.25 ou superior, obtendo-se pelo menos 70% de concordância na 

mesma (DIAMOND et al, 2014). Ressalta-se que no estudo Delphi também se 

pode obter dados qualitativos e o pesquisador deve estar atento para lidar com 

isso.  
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2.7 PROPRIEDADES DE MEDIDA 

 

O número de instrumentos que medem o estado de saúde tem 

aumentado nas últimas décadas, desta forma, verificando-se a sua importância 

tanto para as pesquisas quanto para a prática clínica. Esses instrumentos 

devem proporcionar medidas válidas e confiáveis, caso contrário, os 

resultados apresentados podem ser considerados imprecisos ou tendenciosos 

e levar a conclusões equivocadas. Portanto, antes que um instrumento seja 

utilizado, necessita-se que suas propriedades de medida tenham sido 

adequadamente avaliadas por meio de critérios específicos (TERWEE et al, 

2007; MONKKIK et al, 2010a; MONKKIK et al, 2010b). 

Desta forma, em 2010 surgiu, através de uma força tarefa internacional, 

o COnsensus-based Standards for the selection for health Measurements 

INstruments (COSMIN), uma iniciativa internacional que visa melhorar a 

seleção de instrumentos que medem o estado de saúde. A partir deste 

consenso, foram desenvolvidos critérios específicos para a avaliação da 

qualidade metodológica desses instrumentos (MOKKINK et al, 2006; 

MOKKINK et al, 2009; MONKKIK et al, 2010a; MONKKIK et al, 2010b).  

O COSMIN foi desenvolvido a partir de um estudo Delphi internacional e 

multiprofissional com a participação de 30 especialistas das áreas da 

medicina, epidemiologia, psicologia e bioestatística. Possui enfoque em 

instrumentos autoaplicáveis, mas também pode ser utilizado em instrumentos 

baseados em desempenho ou escalas de avaliação clínica (MOKKINK et al, 

2006; MONKKIK et al, 2010a). 

Outro objetivo do COSMIN é a padronização da terminologia empregada 

para os estudos que envolvem as propriedades de medida. Ressalta-se que 

essas propriedades também são conhecidas por propriedades psicométricas, 

clinimétricas ou ainda biométricas. Entretanto, a utilização dessas 

terminologias não é recomendada pela literatura atual (TERWEE, 2007; 

MOKKINK et al. 2010a), uma vez que esses termos  rotulam de maneira 

diferente características métricas que são comuns e que não se modificam, 

independentemente da área de aplicação do instrumento. Desta forma, 

“psicométrica” refere-se aos instrumentos associados à psicologia, enquanto 

que “clinimétrica” é inerente aos instrumentos de aspectos clínicos, 
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desenvolvidos principalmente por médicos (STREINER, 2003; De VET et al, 

2003; MAHENDRAN, 2012).  

Diante dessas questões semânticas, e com o objetivo de uma 

padronização terminológica o COSMIN propõe o termo “propriedades de 

medida” considerando assim as características métricas de qualquer tipo de 

instrumento ou construto, e apresenta uma taxonomia para as mesmas, 

distribuindo-as em três domínios como ilustrado na figura 1 (MOKKINK et al, 

2010a; MOKKINK et al, 2010c).  

 

 

FIGURA 1: Esquematização das propriedades de medida segundo o COSMIN. 

 

O domínio da confiabilidade é composto por três propriedades de 

medida: consistência interna, medida de erro e confiabilidade. A consistência 

interna diz respeito ao grau de interrelação entre os itens de um determinado 

instrumento. Já a medida de erro está relacionada ao erro sistemático e 

aleatório associado à modificação do escore de um paciente, mas que não 

pode ser atribuída à mudança verdadeira do construto que está sendo medido. 

Enquanto que a confiabilidade é definida como sendo o grau com que a 

mensuração está livre da medida de erro, ou seja, que os escores dos 

pacientes não se modificam independentemente das repetições, seja 

considerando o mesmo paciente ao longo do tempo (confiabilidade teste-
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reteste), o mesmo paciente avaliado por dois examinadores na mesma ocasião 

(confiabilidade inter-examinador) ou ainda o mesmo paciente avaliado por um 

examinador ao longo do tempo sem que haja interferência deste na 

estabilidade clínica do paciente (confiabilidade intra-examinador). Por meio de 

vídeo, por exemplo (TERWEE et al, 2007; MONKKIK et al, 2010c). 

Para assegurar a concordância entre as medidas do teste e reteste, isto 

é, para verificar se os escores obtidos por meio da repetição expressam a 

unidade medida pelo instrumento, é necessário verificar o erro padrão médio, 

que deve ser convertido na Mínima Mudança Detectável (MMD), a qual pode 

ser interpretada como a “mudança real” do indivíduo ou do grupo que está livre 

dos erros de medição (TERWEE et al, 2007). 

O domínio da validade refere-se ao grau em que um instrumento 

realmente mede o construto ao qual se propoe medir. Esse domínio também 

possui três propriedades distintas: validade de conteúdo, validade de construto 

e validade de critério (TERWEE et al, 2007; MONKKIK et al, 2010c).    

A validade de conteúdo está relacionada ao grau em que o conteúdo do 

instrumento reflete o construto medido. Como parte da validade de conteúdo, a 

validade de face refere-se ao grau com que os itens refletem o construto que 

está sendo medido (TERWEE et al, 2007; MONKKIK et al, 2010c).    

Em contrapartida, a validade de construto é o grau com que os escores 

de um instrumento são consistentes com hipóteses (teste de hipóteses), seja 

através da correlação com escores de outro instrumento ou ainda através da 

comparação de escores entre grupos relevantes. Outra vertente da validade de 

construto é a validade estrutural, a qual se refere ao grau com que os escores 

de um instrumento refletem a dimensionalidade do construto medido e a 

validade transcultural que corresponde ao grau com que o desempenho dos 

itens de um instrumento adaptado para uma determinada cultura são um 

reflexo dos itens do instrumento original (TERWEE et al, 2007; MONKKIK et al, 

2010c).    

Ainda compondo o mesmo domínio, a validade de critério está 

relacionada ao grau com que os escores de um instrumento são uma 

adequada reflexão de um padrão-ouro (TERWEE et al, 2007; MONKKIK et al, 

2010c).    
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Por fim, o domínio responsividade apresenta uma única propriedade que 

possui o mesmo nome e tem a capacidade de detectar alterações no construto 

ao longo do tempo, demonstrando a habilidade do instrumento para medir tais 

mudanças. Portanto, essa medida é avaliada por meio da Mudança 

Clinicamente Importante (MIC) que está relacionada à variabilidade inter e 

intra-indivíduos considerando apenas aqueles sujeitos cuja estabilidade clínica 

esteja assegurada (TERWEE et al, 2007; MONKKIK et al, 2010c).    

Além dessas propriedades, pode-se também mensurar a 

interpretabilidade, a qual se refere ao grau em que se pode atribuir significado 

qualitativo às medidas quantitativas de um instrumento, entretanto, ela não é 

considerada uma propriedade de medida. A interpretabilidade apresenta 

características específicas, tais como os efeitos “solo” e “teto” e a mínima 

mudança importante (MMI). A MMI é a menor mudança no escore do construto 

que o paciente percebe como benéfica ou importante, ou seja, o paciente irá 

considerar os efeitos colaterais ou indesejáveis da intervenção, os custos 

envolvidos, dentre outros aspectos que serão importantes na tomada de 

decisão do profissional de saúde para a realização de um determinado tipo de 

intervenção (TERWEE et al, 2007; MOKKINK et al, 2010c). 

 

2.8 O MODELO RASCH 

 

Quando consideramos na prática clínica que os pacientes podem ser 

comparados pela sua capacidade, graduando-os em "menos" ou "mais" 

capacitados, isto implica afirmar que este atributo pode ser medido. Este é um 

dos preceitos do modelo Rasch, que tem como objetivo primário calibrar a 

dificuldade dos itens (estimar dificuldades) e o nível de habilidade dos 

indivíduos (estimar competências) medidos em um mesmo contínuo linear 

simples, dividido em intervalos iguais chamados logits (Figura 2). Desta forma, 

medir a capacidade de um indivíduo é equivalente a determinar a posição dele 

ao longo de uma escala, onde o nível daqueles itens mais difíceis só será 

alcançado por indivíduos com alto nível de capacidade (VELOSO et al, 1995a; 

VELOSO et al, 1995b; PENTA, 2001; SALIBA et al, 2011). 
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FIGURA 2: Esquematização das habilidades dos indivíduos e dificuldade dos itens distribuídos 
em logits no contínuo linear. 

 

Sendo assim, quanto maior a habilidade, maior a probabilidade de essa 

pessoa atingir escores maiores em todos os itens (fáceis ou difíceis), por outro 

lado, quanto mais fácil o item, maior será a possibilidade de qualquer pessoa 

alcançar altos escores. Quando essas expectativas são alcançadas, significa 

que o teste se enquadra no modelo de medida e a probabilidade é que 

indivíduos com maior competência no domínio de uma dada função tenham 

escores mais altos que aquelas com menor competência (VELOSO et al., 

1995a; VELOSO et al., 1995b; CHERN et al, 1996; PORTNEY, 2000; BOND, 

FOX, 2001; DUNCAN et al, 2003).   

Entretanto esses princípios só se aplicam caso o conjunto de itens 

estiver medindo uma habilidade unidimensional. A unidimensionalidade do 

instrumento é aferida pelos valores de mean square residuais (MnSq) e pelo 

valor z, que expressam a relação entre o escore esperado e o obtido. Os 

valores razoáveis, que indicam adequação dos itens do instrumento, são MnSq 

= 1 ± 0,3, com valor de z = ± 2. Portanto um valor de MnSq alto indica escores 
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variáveis ou erráticos, ou seja, que inesperadamente pessoas com maior 

incapacidade receberiam escores baixos nos itens fáceis ou vice-versa. A partir 

disso pode-se sugerir que o item não combina com os outros para medir um 

contínuo de habilidade, ou que existem problemas na sua definição, em 

contrapartida, um valor de MnSq < 0,7 com Z < -2 indica redundância ou pouca 

variabilidade de escores, determinando resultados previsíveis (PENTA, 2001; 

LINACRE, WRIGHT, 2005; LIMA et al, 2008; SALIBA et al, 2011).  

O primeiro resultado (MnSq alto) representa ameaça para a validade, 

enquanto que o segundo (MnSq < 0,7 com z < –2) indica que o item não 

discrimina pessoas com diferentes níveis funcionais. Nesse sentido, são 

considerados para análise apenas os itens com MnSq > 1,3 e valor associado 

de Z ≥2 nos formatos, infit ou outfit, que sinalizam flutuações nas pontuações e 

a presença de escores extremos, respectivamente (BOND, FOX, 2001; SOUZA 

et al, 2006).   

A estatística “infit” atribui maior peso para variações no desempenho das 

pessoas que se localizam no nível de habilidade do item analisado. A 

estatística “outfit” é mais sensível à influência de escores extremos. Uma 

situação na qual mais que 5,0% do número total de itens não se enquadram no 

modelo indica que o conjunto de itens não serve para medir um conceito 

unidimensional. Esse mesmo raciocínio é usado para examinar a qualidade das 

medidas obtidas para cada indivíduo entrevistado (BOND, FOX, 2001; SOUZA 

et al, 2006). 

O modelo Rasch fornece ainda o valor do erro associado à ordenação 

de cada item e às medidas dos indivíduos, que informa a precisão das medidas 

obtidas, determinando assim um “índice de separação”, ou seja, permite definir 

em quantos níveis de habilidade os itens separam a amostra. Para se adequar 

à expectativa do modelo, espera-se que um instrumento possa dividir os 

participantes em pelo menos três níveis de habilidade (baixo, médio e alto) 

(WRIGHT, MASTER, 1982; VELOSO et al, 1995b; BOND, FOX, 2001). 

Além do mais, o modelo Rasch avalia o índice de confiabilidade dos 

indivíduos e dos itens, indicando se o padrão de respostas, observado para 

cada indivíduo e para o conjunto dos itens, pode ser replicado em amostras 

similares. Este índice é equivalente ao alfa de Cronbach, o índice de 
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confiabilidade apresenta valores de 0 a 1, sendo os valores acima de 0,80 

considerados aceitáveis (BOND, FOX, 2001; LINACRE, WRIGHT, 2005). 

 Por fim, é possivel ainda verificar os efeitos a presença de “efeito solo” 

ou “efeito teto” baseados na estimação das habilidades dos indivíduos. A 

presença de “efeito teto” é confirmada quando mais de 20% da amostra 

apresenta habilidade para completar todos os itens do instrumento, enquanto 

que o “efeito solo” ocorre quando mais de 20% da amostra não apresenta 

habilidade suficiente para completar nenhum dos itens. (BOND, FOX, 2001; 

MILLER, 2010). 

Diante do exposto, este estudo destaca-se pela relevante proposta de 

realizar a adaptação transcultural do PGQ para a população brasileira através 

de um processo adequado preconizado pela literatura atual (tradução, síntese 

das traduções, retrotradução, comitê de especialistas e pré-teste), com a 

participação de tradutores especialistas na língua original (inglês) e na língua 

alvo (português) e profissionais especialistas no construto avaliado 

(funcionalidade), além da participação da população alvo (gestantes com dor 

da cintura pélvica relacionada com a gestação).  

Além do mais, tem como importante diferencial a proposta de submeter 

a versão resultante da adaptação transcultural à opinião de Fisioterapeutas 

especialistas em saúde da mulher de diferentes regiões do Brasil.  

Por fim, este estudo se propõe também analisar as propriedades de 

medida da versão em português através dos critérios preconizados pelo 

COSMIN. 
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3. OBJETIVOS   

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Adaptar transculturalmente o “Pelvic Girdle Questionnaire” (PGQ) para a 

população brasileira e analisar as propriedades de medida. 

 

Artigo 1: Adaptação transcultural do Pelvic Girdle Questionnaire (PGQ) 

para o Brasil. 

 Realizar adaptação transcultural; 

 Verificar a clareza e relevância técnico-científica pelos fisioterapeutas da 

versão em português; 

 Detectar o entendimento (compreensão) e clareza dos itens do 

questionário em português pela população-alvo; 

 

Artigo 2: Análise das propriedades de medida do Pelvic Girdle 

Questionnaire (PGQ) para a população brasileira 

 Elaborar as hipóteses para a validade de construto; 

 Analisar as propriedades de medida: Consistência interna, 

Confiabilidade teste-reteste, Medida-de-erro e Validade de construto 

(teste de hipóteses); 

 Quantificar a Mínima Mudança Detectável (MMD) 

 Analisar a presença do efeito “chão” e “teto”; 

 Verificar a presença de itens erráticos e propor a revisão ou a exclusão, 

se necessário. 
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4 MÉTODOS  

 

 Este estudo envolveu duas fases distintas: a adaptação transcultural do 

Pelvic Girdle Questionnaire (PGQ) para a população brasileira e a avaliação 

das propriedades de medida da sua versão brasileira (Figura 3).  

 

 

FIGURA 3: Esquematização das fases do estudo em adaptação transcultural do Pelvic Girdle 

Questionnaire para a população brasileira (fase I) e análise das propriedades de medida do 

PGQ-Brasil (fase II). 

 

FASE I – ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL 

 

Após a autorização dos autores (STUGE et al, 2011) (ANEXO 1) que 

desenvolveram o questionário original, o instrumento foi traduzido 

considerando os aspectos semântico, cultural e conceitual de sua versão 

original em inglês para a língua portuguesa do Brasil seguindo as 

recomendações de Beaton et al. (2000) e do Consensus-based Standards for 

the selection for health Measurements INstruments (COSMIN) (MOKKINK, 

2010b). O processo foi composto de cinco etapas distintas: 

 

Etapa 1: Tradução  

 

Participaram desta etapa dois experientes tradutores bilíngues cuja 

língua oficial era o português. Um deles era fisioterapeuta e já apresentava 

domínio da temática do instrumento, enquanto o outro, professor de língua 
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inglesa, foi responsável por refletir a linguagem popular, identificando possíveis 

ambiguidades na tradução.  

Os dois tradutores realizaram a tradução do questionário em inglês para 

a língua portuguesa (Brasil) de forma independente. Posteriormente, as duas 

traduções foram comparadas e analisadas em uma reunião com os tradutores 

e pesquisadores envolvidos no estudo para a obtenção de uma versão 

consensual em português.  

 

Etapa 2: Retrotradução 

 

Para a retrotradução, dois novos tradutores bilíngues da língua nativa 

inglesa (idioma original do PGQ), sem contato prévio com o questionário 

traduziram independentemente para o inglês a versão sintetizada em 

português. Após serem comparadas e analisadas em reunião, a fim de que 

fossem ressaltadas possíveis imperfeições, as duas retrotraduções foram 

sintetizadas em uma versão em inglês. 

 

Etapa 3: Comitê de especialistas 

 

As versões sintetizadas em português e inglês criadas nas etapas 

anteriores foram submetidas a um comitê de especialistas composto pelos 4 

tradutores bilíngues que já haviam participado anteriormente, em conjunto com 

dois profissionais da área de saúde da mulher e os pesquisadores do estudo. 

Os especialistas avaliaram a semântica, as expressões idiomáticas, as 

equivalências cultural e conceitual e posteriormente identificaram e discutiram 

as discrepâncias. Após consenso, estabeleceram uma nova versão em 

português do PGQ (PGQ-Brasil versão 1). 

 

Etapa 4: Estudo Delphi 

 

Foi desenvolvido um estudo Delphi, para assegurar mais confiabilidade 

ao processo. Deste modo, o PGQ-Brasil (versão 1) foi submetido à opinião de 

fisioterapeutas de diferentes regiões do país com o objetivo verificar a sua 

equivalência semântica, clareza dos itens traduzidos e sua relevância técnico-
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científica, através da análise da concordância entre os profissionais 

participantes.  

Foram convidados profissionais de acordo com os seguintes critérios de 

inclusão: fisioterapeuta, titulação de mestre, habilidade na leitura da língua 

inglesa e o mínimo de 5 anos de experiência em fisioterapia obstétrica na 

assistência direta ao paciente e ou ensino e pesquisa. Para que houvesse a 

participação mínima de 10 fisioterapeutas, foram convidados 21 profissionais 

(POWEL, 2003). 

Antes de iniciar o estudo Delphi, realizou-se um piloto com dois 

fisioterapeutas especialistas na área da saúde da mulher, buscando-se 

identificar possíveis falhas na elaboração das afirmativas, assim como para 

capacitar os pesquisadores envolvidos para a subsequente aplicação do Delphi 

entre os participantes selecionados. Como não foram apontadas falhas, o 

estudo foi enviado via correio eletrônico para os participantes, contendo 17 

afirmativas baseadas na literatura publicada sobre o tema e na versão 1 do 

PGQ-Brasil; distribuídas em 3 eixos: conteúdo do questionário (2 afirmativas), 

estrutura do questionário (11 afirmativas) e adaptação transcultural do 

questionário (4 afirmativas) (APÊNDICE A). 

As respostas foram estruturadas seguindo a escala de Likert, a qual 

considera os graus de concordância pontuando-os de 1 a 5, onde 5 foi o 

máximo grau de concordância e o 1 foi  o máximo grau de discordância. Sendo 

assim em cada uma das afirmativas os especialistas selecionaram uma das 

cinco opções de resposta (concordo totalmente, concordo parcialmente, 

indiferente, não concordo parcialmente e não concordo totalmente). Caso o 

participante decidisse por qualquer opção de resposta que não fosse concordo 

totalmente, o mesmo deveria justificar e/ou fazer sugestões para a afirmativa 

em questão atribuindo caráter qualitativo ao estudo (POWEL, 2003; HASSON 

et al, 2000; PERROCA, 2011). 

De acordo com o recomendado pela literatura, ao final da primeira fase 

foi elaborado um relatório com os resultados da mesma para que os 

fisioterapeutas envolvidos pudessem ter um feedback por meio do acesso à 

opinião dos demais especialistas participantes (anonimamente), possibilitando 

assim rever suas opiniões e a partir de então, confirmá-las ou alterá-las na fase 

seguinte (DESLANDES et al, 2010).  
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Como não se atingiu o consenso em uma das afirmativas da primeira 

fase, a segunda fase foi necessária sendo composta de apenas uma questão 

na qual os 17 participantes opinaram dentre três opções de respostas, 

escolhendo aquela que apresentasse maior clareza (APÊNDICE B). Desta 

forma, o consenso foi obtido com a resposta da maioria, estruturando assim a 

segunda versão do PGQ-Brasil (PGQ-Brasil versão 2) a ser testada na 

população-alvo. A esquematização do estudo Delphi é apresentada na figura 4. 

 

 

FIGURA 4: Esquematização do Estudo Delphi (etapa 4) no processo de adaptação 

transcultural do Pelvic Girdle Questionnaire para a população brasileira. 

 

Etapa 5: Pré-teste  

  

 Nesta etapa, participaram 12 gestantes com idade entre 18 e 35 anos, a 

partir da 18ª semana gestacional, selecionadas de forma sequencial por 

conveniência em duas Unidades de Saúde da Família do distrito sanitário IV do 

município de Recife-PE. Como critérios de inclusão considerou-se as gestantes 

com diagnóstico de dor da cintura pélvica relacionada com a gestação a partir 

da confirmação por meio de testes específicos recomendados pelo European 

Guidelines (VLEEMING et al, 2008), sendo excluídas aquelas com dor lombar 

associada ou ainda com alterações neuromusculares, uroginecológicas e 

reumáticas. 

O PGQ-Brasil (versão 2) foi aplicado nessa população pelo pesquisador 

responsável. Depois de completado o questionário, cada gestante foi instruída 

a avaliar o instrumento. Por fim, foi realizada uma última reunião entre os 
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pesquisadores e dois especialistas na área de saúde da mulher para discutir os 

resultados do pré-teste e finalizar o PGQ-Brasil (Versão Final). 

 

FASE II - ANÁLISE DAS PROPRIEDADES DE MEDIDA 

  

 Finalizada a primeira fase do estudo, iniciou-se o estudo das 

propriedades de medida do PQG-Brasil seguindo as recomendações 

preconizadas pelo COSMIN e por Terwee (2007). Esta fase do estudo foi 

composta por quatro etapas: 

 

Etapa 1: Estudo piloto 

  

 Antes da análise das propriedades de medida do PGQ-Brasil, realizou-

se um estudo-piloto em uma amostra de 22 gestantes, sendo 10 sem queixas 

de dor e 12 com diagnóstico de DCPG, cujos dados não foram incluídos na 

analise do estudo. Este estudo-piloto possuiu a finalidade de treinar o avaliador 

com relação à aplicação dos testes específicos para o diagnóstico da DCPG, 

assim como de elaborar as hipóteses a serem testadas durante a validade de 

construto (teste de hipóteses). 

 

Etapa 2: Validade de construto  

  

 A partir dos resultados do estudo-piloto da etapa 1 da fase II (análise das 

propriedades de medida) foram previamente formuladas quatro hipóteses: 

  

1) A média do escore da subescala de atividades das gestantes com dor 

será superior às gestantes do grupo sem dor. 

2) A média do escore da subescala de sintomas das gestantes com dor 

será superior às gestantes do grupo sem dor. 

3) A média do escore total das gestantes com dor será superior às 

gestantes do grupo sem dor.  

4) O instrumento consegue distinguir entre o grupo de gestante com dor e 

sem dor com uma diferença de média no escore total de 34,76 ± 7,40 

percentual dentro do intervalo de confiança (95%) de 50,26-19,25. 
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Por conseguinte, essas hipóteses foram testadas através da 

comparação de dois grupos distintos, sendo um composto por 52 gestantes 

sem queixas dolorosas e o outro grupo formado por 105 gestantes com 

diagnóstico de DCPG. Todas as participantes foram selecionadas a partir de 

prévios critérios de elegibilidade (Quadro 1).  

 

CRITÉRIOS GESTANTES COM DCPG GESTANTES SEM DCPG 

 

INCLUSÃO 

Idade entre 18 e 35 anos 

Primípara ou multíparas 

A partir da 18ª semana gestacional 

 

 

EXCLUSÃO 

Dor da cintura pélvica associada à 

dor lombar relacionada com a 

gestação 

Dor lombar relacionada com 

a gestação 

Doenças neuromusculares 

Doenças reumáticas 

Doenças urogenitais 

QUADRO 1: Descrição dos critérios de elegibilidade para a seleção das participantes do estudo. 

 

Etapa 3: Consistência interna  

 

 Participaram desta etapa 105 gestantes com o diagnóstico de dor da 

cintura pélvica relacionada com a gestação de acordo com os critérios de 

inclusão descritos no quadro 1 e recrutadas de forma sequencial por 

conveniência nas Unidades de Saúde da Família de Engenho do Meio, Brasilit 

e Campo do Banco, Centro de Saúde Professor Olinto de Oliveira, Centro de 

Saúde Dr. José Dustan e Centro de Saúde Professor Joaquim Cavalcanti, 

correspondentes ao Distrito Sanitário IV do município do Recife-PE, no período 

de Janeiro de 2013 a janeiro de 2014.  

O tamanho da amostra fundamentou-se nas recomendações do 

COnsensus-based Standards for the selection of health Measuremt 

INstruments (COSMIN) e em critérios específicos para estudos de 

propriedades de medida, que preconizam o mínimo de 50 indivíduos para o 

estudo da confiabilidade e de 100 indivíduos para o estudo das propriedades 
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de medida através da análise Rasch. (EDELEN, REEVE, 2007; TERWEE et al, 

2007; MOKKINK et al, 2010a; MOKKINK et al, 2010b; MOKKINK et al, 2010c). 

 O diagnóstico da DCPG foi realizado através da presença de dor 

confirmada pelos testes de provocação álgica preconizados pelo European 

Guidelines (VLEEMING et al, 2008) para identificar o comprometimento pélvico: 

 

 Teste de elevação ativa da perna reta: a paciente encontrava-se 

em decúbito dorsal com as pernas retas e os pés separados. O teste foi 

realizado após a instrução: '' Tente levantar as pernas, uma após a outra, sem 

dobrar o joelho''. A paciente foi solicitada a elevar a perna em torno de 20 cm 

da maca (Figura 5) e relatar qualquer sensação de comprometimento (em 

ambos os lados separadamente) em uma escala de seis pontos: não é difícil = 

0; minimamente difícil = 1; um pouco difícil = 2; bastante difícil = 3; muito difícil 

= 4; incapaz de realizar = 5. As pontuações de ambos os lados foram somadas 

de modo que a pontuação possa variar de 0-10.  

 

 

Figura 5: Demonstração do teste de elevação ativa da perna reta. 

 

 Teste de palpação do ligamento sacroilíaco longo dorsal: a 

paciente encontrava-se em decúbito lateral com ligeira flexão do quadril e 

joelho em ambos os lados (Figura 6). O ligamento foi pressionado e se a 

palpação causou dor persistente por mais de 5 segundos após a retirada da 

mão do examinador o teste foi registado como positivo. 
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Figura 6: Demonstração do teste de palpação do ligamento sacroilíaco longo dorsal. 

 

 Provocação da sínfise púbica pelo teste de Trendelenburg 

modificado: em pé, a paciente ficou em uma das pernas e flexiona o quadril e o 

joelho contralateral em 90 graus (Figura 7). Se a paciente relatou dor na sínfise 

púbica, o teste foi considerado positivo. 

 

 

Figura 7: Demonstração da provocação da sínfise púbica pelo teste de Trendelenburg 

modificado. 

 

 Teste de provocação posterior: o teste foi realizado em decúbito 

dorsal, estando o quadril da paciente flexionado a 90º no lado a ser examinado. 

Aplicou-se pressão manual leve à flexão do joelho ao longo do eixo longitudinal 

do fêmur, enquanto a pélvis era estabilizada (Figura 8). O teste foi positivo 
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quando a paciente sentiu dor bem localizada na região profunda glútea no lado 

provocado.  

 

Figura 8: Demonstração do teste de provocação posterior. 

 

 Teste de palpação da sínfise púbica: a paciente encontrava-se em 

decúbito dorsal. A região frontal da sínfise púbica foi palpada suavemente 

(Figura 9). Se a palpação provocasse dor que persistisse mais de 5 segundos 

após a remoção da pressão, o teste foi registrado como positivo. 

 

 

Figura 9: Demonstração do teste de palpação da sínfise púbica. 

 

 A confirmação do diagnóstico da dor na cintura pélvica relacionada com 

a gestação ocorreu quando o teste de provocação posterior e o teste de 

elevação ativa da perna reta foram positivos (lado direito e/ou esquerdo), ou 
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quando pelo menos um deles apresentasse resultado positivo ao mesmo 

tempo em que qualquer um dos outros três testes também o fossem. 

(VLEEMING et al, 2008; STUGE et al, 2011). 

 Todas as gestantes que desejaram participar do estudo foram 

informadas sobre os objetivos da pesquisa e convidadas a ler e assinar o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE C). Após a 

inclusão das gestantes no estudo, coletaram-se os dados sociodemográficos e 

clínicos para a caracterização da amostra através de ficha padronizada 

(APÊNDICE D).  

 Posteriormente, para a análise da consistência interna e para a 

realização da primeira aferição da confiabilidade teste-reteste, a amostra foi 

submetida a uma avaliação por meio da aplicação do PGQ-Brasil, realizada 

através de uma entrevista pelo pesquisador.  

 

Etapa 4: Confiabilidade teste-reteste 

 

 O mesmo grupo de gestantes incluído na etapa da consistência interna 

(etapa 3) foi reavaliado após sete dias da primeira avaliação por meio de uma 

nova aplicação do PGQ-Brasil (segunda aferição do teste-reteste). 

 Vale ressaltar que as duas avaliações (etapa 3 e 4) foram realizadas 

presencialmente pelo mesmo pesquisador, buscando-se as mesmas condições 

ambientais e clínicas para a realização das mesmas. Desta forma, para 

assegurar a estabilidade clínica das gestantes, utilizou-se a Escala Visual 

Analógica (EVA), sendo excluídas aquelas gestantes que apresentassem 

alteração de 2 pontos para mais ou para menos na segunda avaliação. A 

seleção e acompanhamento das gestantes no estudo seguiu o fluxograma 

ilustrado na figura 5. 
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FIGURA 10: Fluxograma de seleção e acompanhamento das participantes no estudo. 

 

3.1 PROCESSAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

A estatística descritiva foi utilizada para a caracterização da amostra e 

dos participantes do estudo Delphi, bem como para a análise dos resultados do 

estudo Delphi. 

Preconiza-se na literatura que o grau de concordância no estudo Delphi 

seja maior que 60% (POWEL, 2003; HASSON et al, 2000; PERROCA, 2011). 

Nesse estudo ficou estabelecido previamente como critério, que esta 

concordância seria que no mínimo 80% dos participantes optassem pelas 

respostas “concordo totalmente” ou “concordo parcialmente”.  

 A estatística analítica foi usada para determinar a confiabilidade teste-

reteste por meio do ICC para as variáveis contínuas e do Kappa para analisar 

as variáveis ordinais. Assim como para o teste de hipóteses, o qual foi 

calculado através da comparação de médias por meio do teste não paramétrico 
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de Mann-Whitney para amostras independentes. Todas as análises foram 

realizadas por intermédio do programa estatístico SPSS versão 2.0 para o 

Windows. 

Para a verificação da ocorrência ou não de mudança sistemática ou 

aleatória na média dos dados foi realizada a análise de Bland-Altmam e 

calculado o erro padrão médio (EPM= dp * √1 – ICC) das medidas do teste e 

reteste. Em seguida, foi calculada a mudança mínima detectável individual para 

IC95% MMDind= EPM * 1.96 *  √2 e o do grupo MMDgrupo= MMDind / √n. 

 A consistência interna foi avaliada por meio da Análise Rasch através do 

Software Winsteps 3.80.1. O objetivo primário do Rasch é calibrar a dificuldade 

dos itens e o nível de habilidade dos indivíduos. Esta medida é obtida em um 

mesmo contínuo linear simples dividido em intervalos iguais chamados logits. 

Portanto, os itens são organizados em ordem de dificuldade (do mais fácil para 

o mais difícil) e os indivíduos em ordem de habilidade (dos menos hábeis para 

os mais hábeis) (BOND, FOX, 2001; LINACRE, WRIGHT, 2005; MILLER, 

2010). 

Após a calibração, é calculado o Mean Square ou MnSq (nos formatos 

infit e outfit) que representa a relação entre o escore esperado pelo modelo e o 

escore obtido. Quando o resultado é igual a 1 significa que esta relação está de 

acordo com os pressupostos do modelo, porém uma pequena variação de ±0,3 

é permitida sem que cause alteração na unidimensionalidade. O formato Infit 

do MnSq sinaliza flutuações nas pontuações e o formato Outfit sinaliza a 

presença de escores extremos (BOND, FOX, 2001; TESIO, 2003; EDELEN et 

al, 2007). 

Valores de MnSq > 1,3 associados ao Z = ±2 indicam que os escores 

neste item foram erráticos (muito variáveis), ou seja, indivíduos com altas 

habilidades receberam baixas pontuações, ou vice versa. Em contrapartida, 

valores de MnSq < 0,7 com valor de Z < -2 indicam que o item não discrimina 

pessoas com diferentes níveis de habilidade,  mas não é considerado errático. 

A presença de 5% de itens erráticos significa que os itens da escala não 

combinam para formar um conceito unidimensional e isto ameaça a validade de 

construto do instrumento (BOND, FOX, 2001; TENNANT et al, 2004; MILLER, 

2010). 
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 Calculou-se também o índice de separação de pessoas, o qual 

representa a capacidade dos itens de dividir a população em diferentes níveis 

de habilidades. Para um cálculo mais preciso do número de níveis de 

habilidades é indicado o uso do número de níveis distintos representado pela 

fórmula (4G+1)/3, na qual G é o índice de separação. Espera-se que os itens 

de um instrumento dividam a população em no mínimo 2 níveis de habilidade 

(DUNCAN et al, 2003). 

 Por fim, ainda foi verificada a presença de “efeito solo” ou “efeito teto” 

baseada na estimação das habilidades dos indivíduos. Considerou-se “efeito 

teto” quando mais de 20% da amostra apresentou habilidade para completar 

todos os itens do instrumento, e “efeito solo” quando mais de 20% da amostra 

não apresentou habilidade para completar nenhum dos itens. (BOND, FOX, 

2001; MILLER, 2010). 

 

3.2 ASPECTOS ÉTICOS 

 

O presente estudo foi aprovado pelo do Comité de Ética em Pesquisa 

Envolvendo Seres Humanos da Universidade Federal de Pernambuco sob o 

número de protocolo (CAAEE 07215712.3.0000.5208) Centro de Ciências da 

Saúde da UFPE (CEP/CCS/UFPE) e só foi iniciado após obtenção da carta de 

anuência da Secretaria de Saúde do Recife (ANEXO 2). Todas as participantes 

foram esclarecidas quanto aos objetivos da pesquisa e aquelas que desejaram 

participar assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) de 

acordo a Resolução N° 196 do Conselho Nacional de Saúde. 

Ressalta-se que este estudo não utilizou de nenhum método ou 

procedimento que pudesse prejudicar a saúde da mãe ou do feto, entretanto, 

devido a realização dos testes, poderia ocorrer algum desconforto ou 

constrangimento. Todas as participantes, inclusive aquelas que foram 

excluídas, beneficiaram-se de orientações realizadas pelos pesquisadores 

envolvidos através de uma cartilha educativa (APÊNDICE E) com informações 

e orientações para amenizar a dor da cintura pélvica relacionada à gestação.  

Aquelas gestantes diagnosticadas com a sintomatologia foram 

encaminhadas para os serviços de atenção às gestantes do Hospital das 
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Clínicas e/ou para os atendimentos fisioterapêuticos realizados no 

Departamento de Fisioterapia da UFPE. 

 

5. RESULTADOS  

 

 Os resultados deste estudo são apesentados nos apêndices (F e G) e 

estão descritos no formato de artigos científicos. Os artigos referidos são: 

 

ARTIGO 1: “Adaptação transcultural do Pelvic Girdle Questionnaire (PGQ) 

para o Brasil” submetido ao periódico Fisioterapia em Movimento (APÊNDICE 

F). 

ARTIGO 2: “Análise das propriedades de medida do Pelvic Girdle 

Questionnaire (PGQ) para a população brasileira” submetido ao Physical 

Therapy Journal (APÊNDICE G). 

  

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A versão do PGQ-Brasil demosntrou-se bem adaptada para o contexto 

cultural da população brasileira. Ademais, assegurou-se, a partir da 

concordância de 80% dos participantes do Estudo Delphi, a clareza, qualidade 

da linguagem técnica e relevância científica do PGQ-Brasil. Desta forma, 

considera-se que o processo de adaptação transcultural foi de boa qualidade, 

acrescentando, inclusive, o Estudo Delphi como ferramenta adicional para 

assegurar ainda mais a confiabilidade desse processo, envolvendo 

profissionais de diversão regiões do Brasil. 

O PGQ-Brasil apresentou ainda uma adequada confiabilidade teste-

reteste (ICC 0,97; IC 95%: 0,96 a 0,98) considerando seus 25 itens e adequado 

Coeficiente Kappa para a análise item a item (> 0,7). Além disso, a medida de 

erro demonstrou boa concordância entre o teste-reteste, e apresentou altos 

limites de concordância (-9,40; IC 95%= -11,32 a -7,47 e 13,15; IC 95%= 11,22 

a 15,07). A Mínima Mudança Detectável individual (MMDind) para o escore total 

foi de 10,80 e o Erro Padrão Médio (EPM) de 3,83. Através da análise Rasch, o 

PGQ-Brasil obteve boa consistência interna, uma vez que não foram 
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identificados itens erráticos. O instrumento demonstrou também a capacidade 

de dividir as pessoas em pelo menos três níveis de habilidades. Em 

contrapartida, apresentou efeito “teto”, uma vez que 24% da amostra possuia 

habilidade maior do que o questionário era capaz de medir. As hipóteses 

testadas e confirmadas na validade de construto asseguraram a capacidade do 

PGQ-Brasil para discriminar as repercussões da DCPG comparando-se com 

um grupo de gestantes sem queixas de dor.  

 

7. IMPLICAÇÕES PARA A PRÁTICA CLÍNICA 

 

 A partir desse estudo os profissionais que atuam na área de saúde da 

mulher disponibilizarão de um instrumento adaptado para o Brasil seguindo 

todas as recomendações e com adequadas propriedades de medidas. Além do 

mais, o PGQ-Brasil é o primeiro questionário específico para avaliar a as 

limitações das atividades e sintomatologia da população gestante acometida 

por dor na cintura pélvica adaptado para o Brasil. 

 O PGQ-Brasil é um instrumento de fácil aplicação, necessitando de 

apenas de três minutos para sua administração. Ademais, apresenta a 

capacidade de discriminar as repercussões na funcionalidade decorrente da 

dor na cintura pélvica relacionada com a gestação, comparando-se com um 

grupo de gestantes sem queixas de dor. 

 Ressalta-se ainda que o PGQ foi criado originalmente para gestantes e 

puérperas com diagnóstico de dor da cintura pélvica relacionada com a 

gestação, entretanto, para o desenvolvimento da sua versão brasileira foi 

utilizada uma amostra composta apenas por gestantes de baixo risco com 

DCPG. Desta forma, a aplicação do PGQ-Brasil em puérperas, gestantes 

adolescentes e gestantes de alto risco com indicação de restrição ao leito, 

devem ser consideradas com cautela, pois podem resultar em conclusões não 

fidedignas. 

 Ressalta-se também que o resultado do MMD acima do erro padrão 

médio é um indicativo da sensibilidade do instrumento em identificar possíveis 

mudanças na população, apesar dessa medida ainda não ser um reflexo da 

melhora clínica dessas gestantes.  
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 Além disso, em decorrência do efeito “teto” obtido, necessita-se 

precaução na aplicação do instrumento tendo em vista que existe a 

possibilidade de subestimação da funcionalidade das gestantes. 

 Por fim, salienta-se que o PGQ original foi desenvolvido para ser 

utilizado de forma autoaplicável, entretanto, durante o Estudo Delphi foi 

consensual entre os fisioterapeutas que a aplicação do PGQ-Brasil fosse 

realizada pelo profissional por intermédio de entrevista, considerando-se a 

realidade sociocultural brasileira. Desta forma, recomenda-se atenção durante 

a aplicação do mesmo.  

  

8. IMPLICAÇÕES PARA A PESQUISA 

 

 Quanto às perspectivas futuras, recomenda-se que os próximos estudos 

envolvendo o PGQ-Brasil averiguem suas propriedades de medida em 

puérperas, gestantes adolescentes e gestantes de alto risco acometidas de dor 

da cintura pélvica. 

 Recomenda-se também que os pesquisadores avaliem outras 

importantes propriedades de medida, tal como a responsividade, uma vez que 

esta representa o grau com que o instrumento detecta modificações clínicas 

importantes ao longo do tempo. Por fim, as próximas pesquisas devem 

considerar também a interpretabilidade do instrumento por meio da mínima 

mudança importante (MMI).  
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APÊNDICE A – PRIMEIRA LISTA DELPHI  
 
 

PRIMEIRO EIXO: CONTEÚDO DO QUESTIONÁRIO 

1- Considerando os aspectos teóricos inerentes à temática da dor na 

cintura pélvica, os itens apresentados na versão original em inglês do 

questionário refletem o conteúdo proposto. 

 

(1) NÃO CONCORDO TOTALMENTE  

(2) NÃO CONCORDO PARCIALMENTE 

(3) INDIFERENTE 

(4) CONCORDO PARCIALMENTE 

(5) CONCORDO TOTALMENTE 

 

Justificativa, sugestão, observação:  

__________________________________________________________ 

 

2- Do ponto de vista semântico, a versão do questionário em português 

reflete a versão original em inglês. 

 

(1) NÃO CONCORDO TOTALMENTE  

(2) NÃO CONCORDO PARCIALMENTE 

(3) INDIFERENTE 

(4) CONCORDO PARCIALMENTE 

(5) CONCORDO TOTALMENTE 

 

Justificativa, sugestão, observação:  

__________________________________________________________ 

 

SEGUNDO EIXO: ESTRUTURA DO QUESTIONÁRIO 

 

3- O enunciado do questionário em português está claro para o avaliador. 

 

(1) NÃO CONCORDO TOTALMENTE  

(2) NÃO CONCORDO PARCIALMENTE 

(3) INDIFERENTE 

(4) CONCORDO PARCIALMENTE 

(5) CONCORDO TOTALMENTE 

 

Justificativa, sugestão, observação:  

__________________________________________________________ 
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4- A versão em português apresenta clareza para o avaliador quando 

questiona: 

 

 “Qual a dificuldade, por causa da dor na cintura pélvica, para você”. 

 

(1) NÃO CONCORDO TOTALMENTE  

(2) NÃO CONCORDO PARCIALMENTE 

(3) INDIFERENTE 

(4) CONCORDO PARCIALMENTE 

(5) CONCORDO TOTALMENTE 

 

Justificativa, sugestão, observação:  

__________________________________________________________ 

 

5- A versão em português apresenta clareza para o avaliador quando 

questiona: 

  

“Quanta dor você sente”. 

 

(1) NÃO CONCORDO TOTALMENTE  

(2) NÃO CONCORDO PARCIALMENTE 

(3) INDIFERENTE 

(4) CONCORDO PARCIALMENTE 

(5) CONCORDO TOTALMENTE 

 

Justificativa, sugestão, observação:  

__________________________________________________________ 

 

6- A versão em português apresenta clareza para o avaliador quando 

questiona: 

 

“Até que ponto, por causa da dor na cintura pélvica”. 

 

(1) NÃO CONCORDO TOTALMENTE  

(2) NÃO CONCORDO PARCIALMENTE 

(3) INDIFERENTE 

(4) CONCORDO PARCIALMENTE 

(5) CONCORDO TOTALMENTE 

 

Justificativa, sugestão, observação:  

__________________________________________________________ 
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7- Os itens de 1 a 20 do questionário em português apresentam boa 

relação com o questionamento “qual a dificuldade, por causa da dor na 

cintura pélvica, para você”. 

 

(1) NÃO CONCORDO TOTALMENTE  

(2) NÃO CONCORDO PARCIALMENTE 

(3) INDIFERENTE 

(4) CONCORDO PARCIALMENTE 

(5) CONCORDO TOTALMENTE 

 

Justificativa, sugestão, observação:  

__________________________________________________________ 

 

8- Os itens 21 e 22 do questionário em português apresentam boa relação 

com o questionamento “Quanta dor você sente”. 

 

(1) NÃO CONCORDO TOTALMENTE  

(2) NÃO CONCORDO PARCIALMENTE 

(3) INDIFERENTE 

(4) CONCORDO PARCIALMENTE 

(5) CONCORDO TOTALMENTE 

 

Justificativa, sugestão, observação:  

__________________________________________________________ 

 

9- Os itens de 23 a 25 do questionário em português apresentam boa 

relação com o questionamento “Até que ponto, por causa da dor na 

cintura pélvica”. 

 

(1) NÃO CONCORDO TOTALMENTE  

(2) NÃO CONCORDO PARCIALMENTE 

(3) INDIFERENTE 

(4) CONCORDO PARCIALMENTE 

(5) CONCORDO TOTALMENTE 

 

Justificativa, sugestão, observação:  

__________________________________________________________ 

 

10- As quatro alternativas de resposta (ilustradas abaixo), estão adequadas ao 

questionamento “Qual a dificuldade, por causa da dor na cintura pélvica, 

para você”, assim como aos itens de 1 a 20 da versão traduzida para a 

população brasileira. 
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Qual a dificuldade, por causa da 
dor na cintura pélvica, para 

você: 

Nenhuma 
(0) 

Pouca 
(1) 

Alguma 
(2) 

Muita 
(3) 

 

 

(1) NÃO CONCORDO TOTALMENTE  

(2) NÃO CONCORDO PARCIALMENTE 

(3) INDIFERENTE 

(4) CONCORDO PARCIALMENTE 

(5) CONCORDO TOTALMENTE 

 

Justificativa, sugestão, observação:  

__________________________________________________________ 

 

11-  As quatro alternativas de resposta (ilustradas abaixo), estão adequadas ao 

questionamento “Quanta dor você sente”, assim como aos itens 21 e 22 da 

versão traduzida para a população brasileira. 

 
Quanta dor você sente: 

 

Nenhuma 
(0) 

Alguma 
(1) 

Moderada 
(2) 

Muita 
(3) 

 

 

(1) NÃO CONCORDO TOTALMENTE  

(2) NÃO CONCORDO PARCIALMENTE 

(3) INDIFERENTE 

(4) CONCORDO PARCIALMENTE 

(5) CONCORDO TOTALMENTE 

 

Justificativa, sugestão, observação:  

__________________________________________________________ 

 

12- As quatro alternativas de resposta (ilustradas abaixo), estão adequadas ao 

questionamento “Até que ponto, por causa da dor na cintura pélvica”, assim 

como aos itens de 23 a 25 da versão traduzida para a população brasileira. 

Até que ponto, por causa da 
dor na cintura pélvica: 

 

De modo 
algum 

(0) 

Pouco 
(1) 

Até certo 
ponto 

(2) 

Muito 
(3) 

 

 

(1) NÃO CONCORDO TOTALMENTE  

(2) NÃO CONCORDO PARCIALMENTE 

(3) INDIFERENTE 

(4) CONCORDO PARCIALMENTE 

(5) CONCORDO TOTALMENTE 

 

Justificativa, sugestão, observação:  
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__________________________________________________________ 

 

13- O enunciado, os questionamentos, os itens e as respostas da versão em 

português apresentam clareza para a respondente. 

 

(1) NÃO CONCORDO TOTALMENTE  

(2) NÃO CONCORDO PARCIALMENTE 

(3) INDIFERENTE 

(4) CONCORDO PARCIALMENTE 

(5) CONCORDO TOTALMENTE 

 

Justificativa, sugestão, observação:  

__________________________________________________________ 

 

TERCEIRO EIXO: ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL DO QUESTIONÁRIO 

 

14- A versão em português do questionário possibilita estabelecimento de 

linguagem comum entre os profissionais. 

 

(1) NÃO CONCORDO TOTALMENTE  

(2) NÃO CONCORDO PARCIALMENTE 

(3) INDIFERENTE 

(4) CONCORDO PARCIALMENTE 

(5) CONCORDO TOTALMENTE 

 

Justificativa, sugestão, observação:  

__________________________________________________________ 

 

15-  A versão em português está adequada levando-se em consideração a 

sua aplicação clínica na população-alvo (tempo, custos, complexidade 

do questionário). 

 

(1) NÃO CONCORDO TOTALMENTE  

(2) NÃO CONCORDO PARCIALMENTE 

(3) INDIFERENTE 

(4) CONCORDO PARCIALMENTE 

(5) CONCORDO TOTALMENTE 

 

Justificativa, sugestão, observação:  

__________________________________________________________ 
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16- O questionário em português está adequado para a sua realidade 

cultural local. 

 

(1) NÃO CONCORDO TOTALMENTE  

(2) NÃO CONCORDO PARCIALMENTE 

(3) INDIFERENTE 

(4) CONCORDO PARCIALMENTE 

(5) CONCORDO TOTALMENTE 

 

Justificativa, sugestão, observação:  

__________________________________________________________ 

 

17- Diante da realidade sociocultural e educacional do nosso país, é mais 

confiável que a versão em português não seja auto-aplicável.   

 

(1) NÃO CONCORDO TOTALMENTE  

(2) NÃO CONCORDO PARCIALMENTE 

(3) INDIFERENTE 

(4) CONCORDO PARCIALMENTE 

(5) CONCORDO TOTALMENTE 

 

Justificativa, sugestão, observação:  

__________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – SEGUNDA LISTA DELPHI  
 
 

EIXO ÚNICO:  

 

1- Marque a opção que apresenta maior clareza: 

 

 

(  ) “Devido a sua dor na cintura pélvica, qual a dificuldade que você 

enfrenta para:” 

 

(   ) “Qual a dificuldade para você realizar as atividades abaixo por causa 

da dor na cintura pélvica”. 

 

(   ) “Qual a dificuldade, por causa da dor na cintura pélvica, para você”. 
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APÊNDICE C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) Nº _________ 

 

 “ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL DO “PELVIC GIRDLE QUESTIONNAIRE” (PGQ) 

PARA A POPULAÇÃO BRASILEIRA E ANÁLISE DAS PROPRIEDADES DE MEDIDA”. 
 

INFORMAÇÕES 

Você está sendo convidada a participar de um projeto de pesquisa com o objetivo de adaptar 

para a população brasileira um questionário que avalia a funcionalidade e a sintomatologia 

decorrente da dor da cintura pélvica relacionada à gestação. Este projeto será desenvolvido 

por professores e alunos do Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal de 

Pernambuco. Esse questionário é muito bem conceituado em outros países, tem boa 

capacidade de avaliar os pacientes e de acompanhar suas melhoras. Sua utilização já é 

comprovada cientificamente, além de ser fácil e rápido para aplicar, porém antes de poder 

ser utilizado em nosso país, ele precisa ser traduzido para a nossa língua e aplicado em 

brasileiras gestantes, para verificar sua capacidade de avaliação. 

DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS 

Uma entrevista inicial será feita para coletar os seus dados pessoais. Em seguida você será 

avaliada por um pesquisador treinado e será reavaliada uma semana depois.  

Riscos e Benefícios 

Este estudo não utiliza nenhum método ou procedimento que possa prejudicar a sua saúde, 

entretanto, devido aos testes, você poderá sentir-se desconfortável ou constrangida com a 

realização dos mesmos. Todas que participarem, inclusive aquelas que por ventura forem 

excluídas, estarão beneficiando-se de orientações por meio de uma cartilha educativa a qual 

abordará a temática da dor da cintura pélvica relacionada à gravidez.  

Para aquelas que forem diagnosticadas com a sintomatologia, encaminharemos para o 

ambulatório de dor lombo-pélvica gestacional do Hospital das Clínicas (HC-PE) nas quartas 

pela manhã, onde ficarão sob a responsabilidade da professora Andrea Lemos.  

Privacidade 

Os dados ficarão armazenados no computador pessoal do pesquisador por um período 

mínimo de cinco anos e serão guardados sob a responsabilidade do mesmo. A pedido da 

Secretaria Municipal de Saúde do Recife, será enviada uma cópia em CD dos resultados 

deste estudo. Você receberá um código (número) que será utilizado na sua ficha de 

avaliação não sendo, portanto, reconhecida individualmente. Além disso, todos os 

resultados que serão apresentados não constarão seu nome e nenhum dado que possa lhe 

identificar. 

Natureza voluntária do estudo/ Liberdade para se retirar 

A sua participação é voluntária e você tem o direito de se retirar por qualquer razão e a 

qualquer momento, sem que isto lhe traga qualquer prejuízo ou restrição. 

Qualquer dúvida poderá ser elucidada fazendo-se contato também com o Comitê de Ética e 

Pesquisa da UFPE por meio do telefone (0XX81) 2126 8588 ou presencialmente no 

endereço: Av. da Engenharia s/n – 1º andar, Cidade Universitária, Recife – PE, CEP: 

50740-600. 
____________________________________________________________ ____________________ 

          Luan César Ferreira Simões                                      Data 
                             Mestrando em Fisioterapia 

 
Fone: (0XX81) 93749643 ou (0XX83) 96541632 

E-mail: luancesar_01@yahoo.com.br 

Endereço: Departamento de Fisioterapia da UFPE - Pós-Graduação em Fisioterapia, Av. 

Jorn. Anibal Fernandes, s/n Cidade Universitária CEP: 50740 - 560 - Recife – PE. 

 

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

deste estudo. 
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_______________________________________ _________________________ 
Assinatura da Participante                                                                           Data 

RG: 

End: 

CPF: 

 

 

_______________________________________________ _____________________________ 

Assinatura da Testemunha 1                                                                         Data 

RG: 

End: 

CPF: 

 

 

_______________________________________________ _____________________________ 

Assinatura da Testemunha 2                                                                          Data 

RG: 

End: 

CPF: 

 

 
 

DECLARAÇÃO E ASSINATURA 

 

Eu,______________________________________________________________________ 

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

e linguagem técnica satisfatoriamente explicados e recebi uma cópia deste formulário de 

consentimento. Tive tempo, suficiente, para considerar as informações acima e, tive a 

oportunidade de tirar todas as minhas dúvidas. Estou assinando este termo voluntariamente 

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

relação à pesquisa. 
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APÊNDICE D - FICHA DE COLETA DOS DADOS 
SOCIODEMOGRÁFICOS E CLÍNICOS 

 

 
1. DADOS DEMOGRÁFICOS 

 Nome: ______________________________________________________ Idade: _________ 

 Endereço: ______________________________________________ Telefone: ____________ 

 E-mail:_____________________________________________________________________ 

 Data de Nascimento: _______________ Estado civil: Solteira ( ) Casada ( ) Viúva ( )  

 Escolaridade: < de 12 anos ( ),  ≥ de 12 anos ( )  Formação: ___________________________ 

 Ocupação atual: _____________________________  

 Renda familiar: < salário mínimo ( ),  ≥ salário mínimo ( ) 

 

2. QUEIXA PRINCIPAL 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

3. ANTECEDENTES 

A) OBSTÉTRICOS 

GESTA (    )    PARA (     )   ABORTO (    ) 

Tempo desde a última gestação _____________________________________ 

Semana gestacional _______________________________ 

Dor lombo-pélvica na gestação anterior: SIM (   ) NÃO (   ) 

Dor lombo-pélvica no pós-parto anterior: SIM (   ) NÃO (   ) 

B) MÚSCULO-ESQUELÉTICOS 

Dor lombar pré-gestação: SIM (   ) NÃO (   ) Obs: _______________________________ 

Sacroileíte: SIM (   ) NÃO (   ) Obs: ___________________________________________ 

Hérnia de disco: SIM (   ) NÃO (   ) Obs: _______________________________________ 

Ciatalgia: SIM (   ) NÃO (   ) Obs: ____________________________________________ 

Pubeíte: SIM (   ) NÃO (   ) Obs: _____________________________________________ 

Coccidinia: SIM (   ) NÃO (   ) Obs: ___________________________________________ 

 

4. HISTÓRIA DA DOR 

INÍCIO______________________________________________________________________________ 

LOCALIZAÇÃO DA DOR______________________________________________________________ 

CIRCUNSTÃNCIAS DE APARECIMENTO DA DOR________________________________________ 

NATUREZA DA DOR _________________________________________________________________ 

FAZ USO DE ALGUM MÉTODO ANALGÉSICO: SIM (   ) NÃO (   ) ______________________ 
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A) ESCALA ANALÓGICA VISUAL DA DOR  

 

Observações: 

______________________________________________________________________________ 

PRESENÇA DE DOR: FLEXÃO (       )   EXTENSÃO (      )     FLEXÃO LATERAL (      ) 

 

5.  TESTES DE PROVOCAÇÃO 

0 Não há presença de dor 

1 Leve- sem hesitações, caretas ou retiradas 

2 Moderada – dor + caretas ou hesitações 

3 Insuportável- examinador não completa o teste devido à 

retirada 
Escala Modificada – Colégio Americano de Reumatologia proposto por MENS, VLEEMING e SNIJERS, 2002) 

 

TESTE DE PROVOCAÇÃO DA DOR PÉLVICA POSTERIOR: D (    ) E (    ) 

TESTE DE PATRICK : D (    ) E (    ) 

TESTE DE GAENSLEN: D (    ) E (    ) 

PALPAÇÃO DA SÍNFISE PÚBICA:___________________________________________ 

PALPAÇAÕ DO LIGAMENTO SACRO-ILÍACO LONGO DORSAL: D (    ) E (    ) 

TESTE MODIFICADO DE TRENDELENBURG: D (    ) E (    ) 

ELEVAÇÃO DA PERNA RETA: D (    ) E (    ) 

(0-Sem dificuldade; 1- dificuldade mínima; 2 alguma dificuldade; 3- dificuldade moderada; 4 muita 

dificuldade; 5 impossível de realizar) 

6.  CLASSIFICAÇÃO (Albert, Godskesen,Westergaard, 2000 ) 

 Síndrome da Cintura Pélvica 

     Sinfisiólise 

 Síndrome Sacro-Ilíaca Unilateral 

 Síndrome Sacro-Ilíaca Bilateral 

 Miscelânea 

 

7.  DADOS ANTROPOMÉTRICOS 

PESO: _____________  ALTURA: ______________ IMC:__________ (□ Baixo peso □ Adequado □ 

Sobrepeso □ Obesa) 

DIÁSTASE RETOS ABDOMINAIS: (4,5 cm acima) ___________ (umbigo):___________ (4,5cm 

abaixo):________ 
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APÊNDICE E – CARTILHA DE ORIENTAÇÕES 
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RESUMO 

Introdução: A versão original do Pelvic Girdle Questionnaire (PGQ) possui boa 

confiabilidade teste-resteste, consistência interna e validade de construto. O instrumento 

é composto de 25 itens distribuídos em duas subescalas (atividades e sintomas). 

Objetivo: O objetivo desse estudo foi adaptar transculturalmente para a população 

brasileira o PGQ.  Métodos: O processo de adaptação transcultural ocorreu em cinco 

etapas: tradução, retrotradução, análise do comitê de especialistas, pré-teste. Um Estudo 

Delphi foi adicionado ao processo para a submissão do instrumento à opinião de 17 

fisioterapeutas especialistas de diversas regiões do país. Resultados: A partir dos 

resultados da tradução e retrotradução, foi desenvolvida uma versão do PGQ em 

português-Brasil. Durante a etapa do comitê de especialistas, não foram observadas 

diferenças semânticas entre a versão adaptada, quando comparada à original. Após 

consenso de mais de 80% dos especialistas do estudo Delphi, a versão do PGQ-Brasil 

foi aplicada na população-alvo durante o pré-teste. Sem mais alterações, a versão final 

do PGQ-Brasil foi concluída. Conclusões: O PGQ-Brasil demosntrou-se bem adaptado 

para a realidade cultural da população brasileira, acrescentando-se, inclusive, o estudo 

Delphi como ferramenta adicional para assegurar ainda mais a confiabilidade desse 

processo. 

 

Palavras-chave: Dor da cintura pélvica, gestação, confiabilidade e validade, estudo de 

validação. 

. 

 

ABSTRACT 

Background: The original version of the Pelvic Girdle Questionnaire (PGQ) 

demonstrates adequate test-retest reliability, internal consistency, and construct validity. 

The instrument consists of 25 items divided into two sub-scales (activities and 

symptoms). Objective: To cross-culturally adapt the PGQ for the Brazilian population. 

Methods: The process of cross cultural adaptation occurred in five stages: Translation, 

back translation, analysis of the expert committee, and pre-test. A Delphi study was 

added to the process for submission of the instrument to the opinion of 17 

physiotherapists experts from different regions of the country. Results: From the results 

of translation and back translation, the Brazilian Portuguese version was developed. 

During the stage of the expert committee, there were not found any semantic differences 
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between the adapted and the original versions. After consensus of more than 80% of the 

Delphi experts, the PGQ-Brazil was applied to the target population during the pre-test. 

Without further changes, the final version of the PGQ-Brazil was completed. 

Conclusions: The PGQ-Brazil proved to be well adapted to the cultural reality of the 

Brazilian population, and the  Delphi study was added as an additional tool to further 

ensure the reliability of this process. 

 

Keywords: Pelvic girdle pain, pregnancy, reliability and validity, validation study. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A dor da cintura pélvica relacionada com a gestação (DCPG) corresponde a uma 

queixa importante, tanto pela alta frequência apresentada (21 a 81%), como pela 

repercussão funcional, refletindo negativamente na qualidade do sono, na disposição 

física, nas atividades de vida diária e no desempenho laboral (Östgaard e col, 1993; 

Kristiansson e col, 1996; Olsson e Nilson–Wikmar, 2004; Wu e col, 2004; Bastiaanssen 

e col, 2005; Martins e Silva, 2005a; Martins e Silva, 2005b; Novaes, Shimo e Lopes, 

2006; Hilde e col, 2003; Vleeming e col, 2008; Vermani e col, 2009).   

Apesar de existirem estudos avaliando a interferência das dores lombopélvicas 

na funcionalidade, os instrumentos de avaliação utilizados não foram direcionados à 

população gestante. Geralmente, os estudos utilizam instrumentos genéricos de 

avaliação funcional da dor lombar e não há relato de validação dos mesmos para essa 

população (Damen e col, 2001; Mens e col, 2002; Pádua e col, 2002; Gutke e col, 2006; 

Wedenberg e col, 2006; Mogren, 2008). Desta forma, a partir de um instrumento 

específico para avaliar as limitações das atividades e sintomatologia decorrentes da 

DCPG seria possível determinar precocemente uma intervenção adequada para 

minimizar o impacto de suas repercussões na funcionalidade.  

Em 2011 foi proposto por um grupo de pesquisa escandinavo, um questionário 

específico para a dor da cintura pélvica relacionada com a gestação denominado Pelvic 

Girdle Questionnaire (PGQ). O instrumento possui 25 itens relacionados a duas 

subescalas (atividades – 20 itens e sintomas – 5 itens), com escores percentuais que 

variam de 0 (nenhuma incapacidade) a 100 (grande incapacidade), suprindo assim uma 

lacuna existente na pesquisa e na prática clínica (Stuge e col, 2011). Desde sua 

elaboração, estudos posteriores foram realizados para analisar as propriedades de 
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medida (confiabilidade teste-resteste, consistência interna e validade de construto) e 

mostraram resultados satisfatórios, indicando uma boa validade deste instrumento 

(Grotle e col, 2012). 

No entanto, para que esse instrumento seja utilizado em um novo país, cultura 

e/ou idioma, torna-se necessário sua tradução e adaptação, buscando-se manter a 

validade de conteúdo do instrumento original em uma nova realidade. (Beaton e col, 

2000; Wild e col, 2005; Reichenheim, Moraes, 2007; Maher e col, 2007). Desta forma, 

o objetivo desse estudo foi adaptar transculturalmente para a população brasileira o 

PGQ e analisar a equivalência semântica e clareza dos itens traduzidos. 

 

MÉTODOS 

Processo de adaptação 

 Esse estudo metodológico realizou a adaptação transcultural para o Brasil do 

PGQ, após autorização dos autores da versão original. A adaptação transcultural foi 

delineada de acordo com o Guideline para processos de adaptação transcultural de 

instrumentos de medida (Beaton e col, 2000) e fundamentada no COnsensus-based 

Standards for the selection of health Measurement INstruments – COSMIN, um 

consenso internacional para qualidade metodológica de estudos de análise de 

propriedades de medida (Mokkink e col, 2010a; Mokkink e col, 2010b; Mokkink e col, 

2010c).  Foram realizadas as seguintes etapas: 

Etapa 1: Tradução 

 A tradução da versão original do PGQ foi realizada independentemente por dois 

tradutores bilíngues nativos do Brasil, sendo um profissional da área da saúde, com 

conhecimento prévio do conteúdo do questionário, e o outro, professor da língua 

inglesa, para permitir a identificação de possíveis ambiguidades. As duas traduções 

foram comparadas e analisadas em uma reunião com os tradutores e pesquisadores 

envolvidos no estudo para a obtenção de uma versão consensual em português. 

Etapa 2:  Retrotradução 

Para a retrotradução, dois novos tradutores bilíngues da língua nativa inglesa 

(idioma original do PGQ), sem contato prévio com o questionário, traduziram 

independentemente para o inglês a versão sintetizada em português. Após serem 

comparadas e analisadas em reunião, a fim de que fossem ressaltadas possíveis 

imperfeições, as duas retrotraduções foram sintetizadas em uma versão em inglês.  

Etapa 3: Comitê de especialistas 
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As versões sintetizadas em português e inglês criadas nas etapas anteriores 

foram submetidas a um comitê de especialistas composto pelos quatro tradutores 

bilíngues que já haviam participado anteriormente, juntamente com dois profissionais 

da área de saúde da mulher e os pesquisadores do estudo. Os especialistas avaliaram a 

semântica, as expressões idiomáticas, as equivalências cultural e conceitual e 

posteriormente identificaram e discutiram as discrepâncias. Após consenso, 

estabeleceram uma nova versão em português do PGQ (PGQ-Brasil versão 1). 

Etapa 4: Estudo Delphi 

Uma vez que o instrumento apresenta linguagem e conteúdo técnicos, foi 

desenvolvido um estudo Delphi, a fim de assegurar maior confiabilidade ao processo. 

Deste modo, o PGQ-Brasil (versão 1) foi submetido à opinião de fisioterapeutas de 

diferentes regiões do país, com o objetivo verificar a sua equivalência semântica, 

clareza dos itens traduzidos e sua relevância técnico-científica, através da análise da 

concordância entre os profissionais participantes.  

Foram convidados profissionais de acordo com os seguintes critérios de 

inclusão: fisioterapeuta com titulação de mestre, ter habilidade na língua inglesa e o 

mínimo de cinco anos de experiência na área de fisioterapia obstétrica na assistência 

direta ao paciente e/ou ensino e pesquisa. Para que houvesse a participação mínima de 

10 fisioterapeutas, foram convidados 21 profissionais (Powel, 2003). 

No estudo Delphi, os participantes devem preencher uma série de questionários 

estruturados (denominados como fases) sobre um determinado tema. As respostas de 

cada fase são consideradas para a reformulação das subsequentes e o processo continua 

até que se obtenha consenso sobre o tema entre os participantes (Hsu, Sandford, 2007; 

Diamond e col, 2014). 

Ao final de cada fase, os participantes recebem um feedback em forma de 

relatório com as opiniões dos demais especialistas de forma anônima. Desta forma, têm 

acesso à opinião dos demais participantes, podendo assim, rever suas opiniões, 

possibilitando confirmá-las ou alterá-las. Para alcançar um consenso, geralmente três 

fases são suficientes (Deslandes e col, 2010).  

Antes de iniciar o estudo Delphi propriamente dito, realizou-se um piloto com 

dois fisioterapeutas especialistas na área da saúde da mulher, buscando-se identificar 

possíveis falhas na elaboração das afirmativas, assim como para capacitar os 

pesquisadores envolvidos para a subsequente aplicação do Delphi entre os participantes 

selecionados. Como não foram apontadas falhas, o estudo foi iniciado.  
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A primeira fase do Delphi foi realizada através de uma lista composta de 17 

afirmativas distribuídas em três eixos (conteúdo, estrutura e adaptação transcultural do 

questionário), onde o profissional deveria responder dentre cinco opções de respostas 

baseadas na escala de Likert (“Não concordo totalmente”, “não concordo parcialmente”, 

“indiferente”, “concordo parcialmente”, “concordo totalmente”). Caso optasse por 

responder qualquer opção que não fosse “concordo totalmente”, o profissional era 

instruído a justificar ou sugerir alterações.  

Como não se atingiu o consenso na afirmativa 4, a qual questionava os 

profissionais sobre a clareza do trecho do PGQ-Brasil (versão 1) “Qual a dificuldade, 

por causa da dor na cintura pélvica, para você”,  a segunda fase foi necessária, sendo 

composta de apenas uma questão na qual os participantes opinaram dentre três opções 

de respostas (“Devido a sua dor na cintura pélvica, qual a dificuldade que você 

enfrenta para”, “Qual a dificuldade para você realizar as atividades abaixo por causa 

da dor na cintura pélvica” e “Qual a dificuldade, por causa da dor na cintura pélvica, 

para você”), escolhendo aquela que apresentasse maior clareza. Desta forma, o 

consenso foi obtido com a resposta da maioria, estruturando assim a segunda versão do 

PGQ-Brasil (PGQ-Brasil versão 2) a ser testada na população-alvo. 

Etapa 5: Pré-teste 

 Nesta etapa, participaram 12 gestantes com idade entre 18 e 35 anos, a partir da 

18ª semana gestacional, selecionadas de forma sequencial por conveniência em duas 

Unidades de Saúde da Família do distrito sanitário IV do município de Recife-PE. 

Como critérios de inclusão, considerou-se as gestantes com diagnóstico de dor da 

cintura pélvica relacionada com a gestação a partir da confirmação por meio de testes 

específicos recomendados pelo European Guidelines (Vleeming e col, 2008), sendo 

excluídas aquelas com dor lombar associada ou ainda com alterações neuromusculares, 

urinárias, ginecológicas e reumáticas. 

O PGQ-Brasil (versão 2) foi aplicado nessa população pelo pesquisador 

responsável por meio de entrevista. Depois de completado o questionário, cada gestante 

foi instruída a avaliar o instrumento. Por fim, foi realizada uma última reunião entre os 

pesquisadores e dois especialistas na área de saúde da mulher para discutir os resultados 

do pré-teste e obter a versão final do PGQ-Brasil. 

Análise dos dados 

Para a caracterização da amostra e dos especialistas participantes do estudo 

Delphi, bem como para a análise dos resultados quantitativos do estudo Delphi, foi 
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utilizada a estatística descritiva. Foi definido previamente, como critério de 

concordância para os itens das listas Delphi, que no mínimo de 80% dos participantes 

deveriam optar por “CONCORDO TOTALMENTE” ou “CONCORDO 

PARCIALMENTE” (Powel, 2003; Hasson e col, 2000; Perroca, 2011). Para as análises 

acima descritas foi utilizado o pacote estatístico SPSS para Windows (versão 2.0). Para 

análise dos resultados qualitativos quanto às sugestões e discordâncias, foram 

elaboradas tabelas com apresentação das mudanças apresentadas.  

Considerações éticas 

O estudo foi aprovado pelo do Comité de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres 

Humanos da Universidade Federal de Pernambuco sob o número de protocolo CAAE 

(07215712.3.0000.5208) Centro de Ciências da Saúde da UFPE (CEP/CCS/UFPE). 

Todas as participantes foram esclarecidas quanto aos objetivos da pesquisa e aquelas 

que desejaram participar assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) de acordo a Resolução N° 196 do Conselho Nacional de Saúde. 

 

RESULTADOS 

Tradução 

Na tabela 1, estão descritas as discrepâncias apresentadas durante a etapa de 

tradução do PGQ entre os tradutores. Além das discordâncias identificadas, observou-se 

que dentre os 20 itens da subescala de atividades, seis foram traduzidos de maneira 

diferente. Entretanto, as diferenças não ocorreram no aspecto semântico, mas sim na 

forma que esses termos foram escritos por cada tradutor. Os itens 2 (“Stand for less than 

10 minutes”) e 3 (“Stand for more than 60 minutes”), foram traduzidos respectivamente 

pelos tradutores 1 e 2 do seguinte modo: “Permanecer de pé por menos de 10 minutos” 

e “Ficar em pé por menos de 10 minutos” para o item 2. “Permanecer de pé por mais 

de 60 minutos” e “Ficar em pé por mais de 60 minutos” para o item 3.  

Retrotradução 

Durante esta etapa, foram poucas as divergências identificadas que podem ser 

verificadas na Tabela 2. Dentre os 20 itens da subescala de atividades, oito itens foram 

retrotraduzidos diferentemente por cada tradutor (itens 2, 3, 13, 16, 18, 19, 20 e 23), a 

exemplo do item 18, onde o tradutor 1 apresentou a tradução “roll over in bed” e o 

tradutor 2 “roll in bed”. Não sendo identificadas em nenhuma dessas traduções 

discrepâncias semânticas. 

Comitê de especialistas  



81 
 

Não foram observadas diferenças semânticas entre as versões traduzidas e 

retrotraduzidas, quando comparadas com a original, sendo consensual a manutenção, 

sem qualquer alteração, da versão sintetizada em português realizada durante a etapa de 

tradução. 

Estudo Delphi 

Um grupo de 17 fisioterapeutas participaram do estudo Delphi. Entre os 

profissionais selecionados, 82,4% eram do sexo feminino e 17,6% do sexo masculino. 

Quanto à titulação acadêmica, 35,3% deles possuía doutorado e 64,7% mestrado. A 

média de tempo de formação dos profissionais participantes foi de 12,17 (DP= 5,75) 

anos, sendo que 17,6% atuavam apenas na docência, 23,5% apenas na prática clínica e 

58,8% desempenhavam ambas as funções. A maioria dos profissionais residia na região 

nordeste (52,9%), enquanto que 35,3% eram da região sul e 11,8% da região sudeste.  

Como resultado da primeira fase do estudo Delphi, obteve-se consenso maior 

que 80% em todas as afirmativas lançadas na lista (Tabela 3). Porém, embora os 

participantes tenham concordado, todas as críticas e sugestões foram analisadas pela 

equipe de pesquisadores. Desta forma, foram acatadas alterações consideradas 

importantes em cinco itens do instrumento. Dentre elas estão o item 4 (“abaixar-se” 

para “curvar-se”), item 5 (“sentar por menos de 10 minutos” para “ficar sentada por 

menos de 10 minutos”), item 6 (“sentar por mais de 60 minutos” para “ficar sentada 

por mais de 60 minutos”), item 18 (“rolar na cama” para “virar na cama”) e por fim, 

o item 23 (“sua perna/pernas falham?” Para “sua(s) perna(s) falha(m)?”).  

 Além disso, foram ressaltadas algumas sugestões de alterações para a afirmativa 

4 (“Qual a dificuldade, por causa da dor na cintura pélvica, para você?”). Sendo 

assim, estas sugestões embasaram a construção da lista da segunda fase do Estudo 

Delphi.  Portanto, durante a segunda rodada, nova avaliação desse enunciado foi 

realizada colocando à disposição dos participantes três novas opções de enunciado, 

buscando-se a concordância da maioria (> 50%). Os resultados da segunda fase estão 

dispostos na Tabela 4. 

Pré-teste 

 Participaram desta etapa 12 gestantes com idade média de 26,1 (DP= 5,3) anos, 

cuja características clínicas e sociodemográficas estão apresentadas na tabela 5.  

Os itens do PGQ obtiveram boa compreensão e o instrumento de modo geral foi 

bem avaliado pela população-alvo. Porém, o item 23 (“Sua(s) perna(s) falha(m)?”) foi 

aquele que causou maior dúvida na população durante a aplicação do instrumento. 
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Outros itens como o 8 (“Andar por mais de 60 minutos”), 9 (“Subir escadas”), 12 

(“Carregar objetos pesados”) e 15 (“Correr”) também foram alvos de questionamentos. 

Contudo, não foram sugeridas alterações. 

Os questionamentos observados no pré-teste foram avaliados posteriormente 

pelo grupo de profissionais, resultando em um consenso de que não deveria haver 

alteração do questionário, aceitando-se assim essa última versão com a versão final do 

PGQ-Brasil. 

DISCUSSÃO 

 A adaptação transcultural de um instrumento de medida para uma realidade 

sóciocultural distinta envolve um processo longo, minucioso e rigoroso que o torna 

complexo, mas que possibilita avaliar de maneira sistematizada os insturmentos antes 

de sua aplicação na população-alvo. 

 Houve poucas discrepâncias durante o processo de adaptação transcultural do 

PGQ-Brasil, entretanto, alguns itens do questionário se mostraram mais conflituosos, 

dentre eles destaca-se o item 23 (Sua(s) perna(s) falha(m)), sempre levando a 

questionamentos e dúvidas na maioria das etapas do processo. 

 Durante a etapa 1 (tradução), o item 23 (“Has your leg/have your legs given 

way?”) foi alvo de dúvida entre os tradutores uma vez que, em seu sentido literal, o 

termo remetia a “ceder/ dar lugar”. Questionava-se o sentido que “ceder” poderia passar 

para a respondente, podendo ser interpretado como uma fraqueza/fadiga na perna capaz 

de causar claudicação e dificuldade de deambular. As contínuas discussões levaram a 

escolha do termo “falhar”, no sentido de que seria entendido que as pernas não 

responderiam adequadamente. 

 Na segunda etapa (retrotradução), o termo foi retrotraduzido sem problemas, 

entretanto, durante a reunião do comitê de especialistas (etapa 3) o mesmo voltou a ser 

debatido. Contudo, não houve consenso sobre sua alteração, decidindo-se então que os 

profissionais, por meio estudo Delphi (etapa 4), decidiriam sobre o melhor termo. Desta 

forma, durante a primeira fase do estudo Delphi, o item 23 obteve 90% de concordância 

entre os profissionais, ratificando sua utilização sem qualquer modificação. Todavia, 

foram apresentadas algumas sugestões para o mesmo, tais como a troca do termo 

“falhar” por “fraquejar” ou “incomodar”. Contudo, o consenso estabelecido entre os 

pesquisadores foi que o termo “falhar” era o que melhor se adequava à versão original 

do instrumento e que melhor descrevia a condição clínica; uma vez que a intenção seria 

remeter ao termo muito utilizado em inglês “catching the leg” para esta particularidade 
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clínica ressaltada pela maioria das gestantes, portadoras da dor da cintura pélvica. Sendo 

assim, o item 23 permaneceu inalterado.  

Ainda na fase do pré-teste, esse item gerou dúvida às respondentes sobre o que 

viria a ser “falhar”. Muitas acreditavam ter relação com uma espécie de fraqueza, falta 

de força na mudança de posição, por exemplo do sentar para de pé. Boa parte dessas 

dúvidas pode ser devido ao nível sócio-educacional da população estudada, porém, na 

prática, esse obstáculo pôde ser superado através da aplicação do instrumento em forma 

de entrevista, onde o profissional pode elucidar a paciente sobre os termos que ela, por 

ventura, possa não compreender. 

 Além do item 23, outros pontos também foram questionados durante o processo 

de adaptação transcultural, a exemplo do trecho do cabeçalho “To what extent do you 

find it problematic to carry out the activities (...)” o qual foi debatido durante a 

tradução. O consenso foi que o termo “problemático” sugerido pelo tradutor 1 não seria 

adequado no contexto no qual estava inserido, uma vez que o instrumento fazia 

referência às dificuldades durante o desempenho em atividades, solicitando na 

sequência, que as respondentes especificassem o quanto de dificuldade elas 

apresentavam durante a realização de tais tarefas. Assim sendo, estabeleceu-se que o 

trecho apropriado seria: “Até que ponto você sente dificuldade em fazer as atividades 

(...)”. 

   Outro ponto de questionamento durante a tradução foi referente ao enunciado da 

subescala de atividades (“How problematic is it for you because of your pelvic girdle 

pain to:”). Os dois tradutores haviam traduzido o enunciado imaginando que o 

instrumento buscava a obtenção de um grau de dificuldade para a realização das 

atividades. Porém, o objetivo do instrumento de maneira geral é determinar um 

percentual de incapacidade, o qual seria obtido por meio da avaliação da dificuldade 

demandada pelas respondentes para a realização de cada atividade.  Desta forma, o 

termo “grau de dificuldade” não seria o mais indicado, sendo suprimido o “grau”, 

resultando no consenso: “Qual a dificuldade, por causa da dor na cintura pélvica, para 

você:”. 

 Todavia, apesar de 80% de concordância obtida, o mesmo enunciado descrito 

acima foi alvo de questionamentos durante a realização do estudo Delphi. Os 

especialistas apontaram que não havia compreendido a pergunta, alegando uma “má 

formulação” ou “problemas na tradução” da mesma. Alertaram ainda que da forma 

como estava, o enunciado poderia prejudicar a compreensão das respondentes, 
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principalmente aquelas com nível educacional inferior. Sendo assim, diante das 11 

recomendações de alteração, identificou-se a necessidade de uma segunda fase do 

estudo Delphi para avaliação de novos enunciados. Portanto, o consenso final foi que o 

melhor enunciado seria: “Qual a dificuldade para você realizar as atividades abaixo 

por causa da dor na cintura pélvica”. 

 O Estudo Delphi também proporcionou outras importantes alterações em cinco 

itens do instrumento. Termos que foram trocados para melhor adequar-se à realidade 

regional de cada profissional. Dentre as alterações o termo “abaixar-se” poderia 

denotar um sentido de agachar, quando na realidade buscava-se a atividade de fletir o 

tronco, justificando a necessidade de alteração para “curvar-se”. Os itens 5 e 6 também 

foram modificados uma vez que a atividade envolvia o fato de permanecer/ficar sentado 

por um período de tempo e não o simples ato de sentar-se, alterando-se então o sentido 

do item (“Ficar sentada por menos de 10 minutos” e “Ficar sentando por mais de 60 

minutos”). O item 18 foi revisto já que um dos profissionais havia afirmado que em vez 

de “rolar na cama”, o termo mais adequado para a sua região (sudeste), seria “virar na 

cama”, o qual também manteve o mesmo significado do primeiro, portanto sendo 

acatado nesta nova versão.  

 Na primeira etapa (tradução) ainda foram discutidos outros pontos importantes, a 

exemplo do item 10 (“Do housework”), o qual foi questionado pelo tradutor 1 a fim de 

compreender o tipo de atividade que deveria ser ponderada. Seriam consideradas todas 

as atividades relacionadas com o cuidado com o lar, como por exemplo, a pintura de 

uma parede ou ainda pequenas reformas da casa, ou tratavam-se de atividades 

puramente domésticas, como a limpeza da casa. Em países desenvolvidos como a 

Noruega, onde o instrumento foi desenvolvido, toda a família tem a tradição de ajudar 

nas atividades que envolvem o cuidado com o lar, a exemplo de pequenas reformas. 

Contudo, no Brasil essas atividades geralmente são realizadas por profissionais 

específicos (pintores, marceneiros) de acordo com nível sócioeconômico, ficando a 

mulher responsável pelas atividades domésticas. Sendo assim, “Fazer trabalhos 

domésticos” é o melhor termo para descrever as atividades desempenhadas pelas 

mulheres brasileiras no lar.  

Durante a retrotradução os itens 11 e 12 (versão original: “Carry light objects” e 

“Carry heavy objects”, respectivamente) foram retrotaduzidos semanticamente 

diferentes. O consenso foi que “Pick up light objects” e “Pick up heavy objects”, como 

apresentados pelo tradutor 2 não reproduzem o objetivo dos itens que é avaliar se a 
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respondente tem dificuldade em carregar algum objeto seja ele leve ou pesado, desta 

forma, diferentemente de apenas avaliar a dificuldade em pegar algum objeto. Portanto, 

mantendo-se o termo “Carry” (“Carregar objetos leves” e “Carregar objetos 

pesados”). 

Ainda na etapa 2 (retrotradução) discutiu-se sobre as opções de resposta da 

subescala de atividades (item 1 ao 20), sendo estabelecido entre os tradutores e 

pesquisadores que o mais adequado seriam os termos “None”, “Little”, “Some” e 

“Much”,  uma vez que o termo “A lot” poderia ser denotado de forma equivocada, no 

sentido quantidade e não de qualidade, já que o pressuposto é classificar 

qualitativamente a dificuldade das respondentes. A mesma decisão foi tomada quanto ao 

termo “A lot” na subescala de sintomas (itens 21 e 22). 

 De maneira geral, verificou-se que as etapas 3 (comitê de especialistas) e 4 

(Estudo Delphi) do processo de adaptação atingiram seus objetivos, uma vez que as 

versões mantiveram o conteúdo da versão original, já que o objetivo da adaptação 

transcultural não seria modificar (acrescentar ou suprimir) o conteúdo do instrumento 

original, mas sim, adaptá-lo para uma nova população e realidade sociocultural (Beaton 

e col, 2000).  

 Quanto ao estudo Delphi, observou-se que o nível de consenso entre os 

participantes esteve adequado ao que foi previamente estipulado para o estudo (≥ 80%). 

Este valor de concordância varia na literatura, estando muitas vezes de acordo com a 

escolha de cada investigador, entretanto, são recomendados valores acima de 50% 

(Faro, 1997; Hasson e col, 2000; Perroca, 2011).  

 Em relação à fase do pré-teste observou-se que em alguns itens do instrumento, 

algumas participantes responderam baseando-se em suposições, a exemplo dos itens 8 

(“andar por mais de 60 minutos”), 9 (“subir escadas”), 12 (“carregar objetos 

pesados”) e 15 (“correr”). Quando consideramos este aspecto em um grupo de 

gestantes que se encontra no último trimestre gestacional e/ou com alguma complicação 

na gestação e que, portanto, as impeça de realizar determinadas atividades, os itens se 

mostraram discrepantes da realidade do período gestacional dessas respondentes, 

levando-as às suposições acerca da realização dessas atividades. Neste sentido, os 

autores do instrumento original poderiam verificar a possibilidade de acrescentar “Não 

se aplica” (N/A) como mais uma opção de resposta. Apesar desses pontos 

problemáticos identificados, as respondentes não sugeriram alteração do instrumento, 

julgando-o compreensível e razoável.  
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 Diante do exposto, o processo de adaptação transcultural do PGQ para a 

população brasileira obteve qualidade nos resultados possibilitando a sua utilização no 

Brasil. Um dos aspectos positivos desse estudo foi a utilização do Estudo Delphi como 

ferramenta adicional de confiabilidade ao processo, uma vez que envolveu profissionais 

de diferentes regiões do país, portando, com realidades culturais distintas, especialistas 

com experiências não só acadêmicas, como também da prática clínica, demonstrando 

assim, a viabilidade a aplicabilidade do questionário em ambos cenários (pesquisa e 

clínica). Em contrapartida, o pré-teste envolveu apenas gestantes de nível 

socioeconômico baixo e concentrou-se apenas na cidade do Recife.  

 Todavia, considerando a indicação da aplicação do PGQ-Brasil pelo 

profissional, o fato da população ser regional pode não implicar em grandes limitações 

para os resultados desse estudo, uma vez que foram consideradas as opiniões dos 

profissionais de várias regiões do Brasil no processo do mesmo. 

Considerações finais 

 A versão do PGQ-Brasil demonstrou-se bem adaptada para a realidade cultural 

da população brasileira, uma vez que obteve êxito nas etapas preconizadas na literatura. 

Desta forma, pode-se considerar que o processo de adaptação transcultural foi de boa 

qualidade, acrescentando, inclusive, o estudo Delphi como ferramenta adicional para 

assegurar ainda mais a confiabilidade desse processo. No entanto, é importante destacar 

que a utilização deste instrumento de maneira adequada em contextos clínicos e de 

pesquisa requer a análise das suas propriedades de medidas, reflexo da validade de 

qualquer instrumento de estado de saúde. 
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APÊNDICES – Artigo 1 

 

Tabela 1: Descrição das discrepâncias identificadas na etapa 1 (tradução) do processo de adaptação 

transcultural do Pelvic Girdle Questionnaire para a população brasileira. 

PGQ Versão original Tradutor 1 Tradutor 2 Síntese das 

traduções 

Cabeçalho “To what extend 

do you find it 

problematic  to 

carry out the 

activities (...)”. 

“Até que ponto você 

acha problemático 

executar as atividades 

(...)”. 

“Até que ponto 

você sente 

dificuldade em 

fazer as atividades 

(...)”. 

“Até que ponto 

você sente 

dificuldade em 

fazer as atividades 

(...)”. 

Enunciado 

(Subescala 

atividades) 

“How 

problematic is it 

for you because of 

your pelvic girdle 

pain to:” 

“Qual o grau de 

dificuldade que você 

encontra devido à dor 

da cintura pélvica 

para:” 

“Qual o grau de 

dificuldade, por 

causa da dor da 

cintura pélvica, 

para:”.  

“Qual a 

dificuldade, por 

causa da dor na 

cintura pélvica, 

para você:” 

Item 10 “Do housework”. “Executar tarefas 

caseiras”. 

“Fazer trabalhos 

domésticos”. 

“Fazer trabalhos 

domésticos”. 

Item 23 “Has your 

leg/have your legs 

given way?” 

“Você não usa mais 

sua perna/pernas?” 

“Suas pernas não 

respondem?”. 

“Sua 

perna/pernas 

falham?” 
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Tabela 2: Descrição das discrepâncias identificadas na etapa 2 (retrotradução) do processo de adaptação 

transcultural do Pelvic Girdle Questionnaire para a população brasileira. 

PGQ Versão original Tradutor 1 Tradutor 2 Síntese das 

traduções 

Item 11 “Carry light objects”.   “Carry light 

objects”.   

“Pick up light 

objects”  

“Carry light 

objects”.   

Item 12 “Carry heavy objects”. “Carry heavy 

objects”. 

“Pick up heavy 

objects”.    

“Carry heavy 

objects”. 

Opções de 

resposta (item 

1 ao 20) 

“Not at all”, “To a 

small extent”, “To 

some extent” e “To a 

large extent” 

“None”, 

“Little”, 

“Some”, 

“Much”. 

“None”, “Little”, 

“Some”, “A lot”. 

“None”, “Little”, 

“Some”, “Much”. 

Enunciado 

(Subescala 

sintomas – 

itens 21 e 22) 

“How much pain do 

you experience” 

“How much 

pain do you 

feel”. 

“Degree of pain 

you feel”. 

“How much pain do 

you feel”. 

Opções de 

resposta (item 

21 e 22) 

“None”, “Some”, 

“Moderate” e 

“Considerable” 

“None”, 

“Some”, 

“Moderate”, 

“Much”. 

“None”, “Little”, 

“Moderate”, “A 

lot”. 

“None”, “Some”, 

“Moderate”, 

“Much”. 

Enunciado 

(Subescala 

sintomas – 

item 23 a 25) 

“To what extent 

because of pelvic girdle 

pain” 

“At what point, 

due to your 

pelvic pain”. 

“To what extent, 

due to pain in the 

pelvic girdle”. 

“To what extent, 

due to pain in the 

pelvic girdle”. 
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Tabela 3: Medianas e concordância dos profissionais participantes da primeira fase do estudo Delphi 

(etapa 4). 

Afirmativas Mediana Concordância 

(%) 

01 - Os itens apresentados na versão original em inglês do questionário refletem o 

conteúdo proposto 

5 100 

02 - Do ponto de vista semântico, a versão do questionário em português reflete a 

versão original em inglês. 

5 100 

03 - O enunciado do questionário em português está claro para o avaliador. 5 90 

04 - A versão em português apresenta clareza para o avaliador quando 

questiona: “Qual a dificuldade, por causa da dor na cintura pélvica, para você”. 

4 80 

05 - A versão em português apresenta clareza para o avaliador quando questiona: 

“Quanta dor você sente”. 

5 95 

06 - A versão em português apresenta clareza para o avaliador quando questiona: 

“Até que ponto, por causa da dor na cintura pélvica”. 

5 100 

07 - Os itens de 1 a 20 do questionário em português apresentam boa relação com o 

questionamento “qual a dificuldade, por causa da dor na cintura pélvica, para 

você”. 

5 90 

08 - Os itens 21 e 22 do questionário em português apresentam boa relação com o 

questionamento “Quanta dor você sente”. 

5 95 

09 - Os itens de 23 a 25 do questionário em português apresentam boa relação com 

o questionamento “Até que ponto, por causa da dor na cintura pélvica”. 

5 90 

10 - As opções de resposta estão adequadas ao questionamento “Qual a 

dificuldade, por causa da dor na cintura pélvica, para você”, assim como aos itens 

de 1 a 20 da versão traduzida para a população brasileira. 

5 90 

11 - As opções de resposta estão adequadas ao questionamento “Quanta dor você 

sente”, assim como aos itens 21 e 22 da versão traduzida para a população 

brasileira. 

5 95 

12 - As opções de resposta estão adequadas ao questionamento “Até que ponto, por 

causa da dor na cintura pélvica”, assim como aos itens de 23 a 25 da versão 

traduzida para a população brasileira. 

5 90 

13 - O enunciado, os questionamentos, os itens e as opções de resposta da versão 

em português apresentam clareza para a respondente. 

4 95 

14 - A versão em português do questionário possibilita estabelecimento de 

linguagem comum entre os profissionais. 

5 100 

15 - A versão em português está adequada levando-se em consideração a sua 

aplicação clínica na população-alvo (tempo, custos, complexidade do 

questionário). 

5 100 

16 - O questionário em português está adequado para a sua realidade cultural local. 5 100 

17 - Diante da realidade sociocultural e educacional do nosso país, é mais confiável 

que a versão em português não seja autoaplicável.   

5 90 
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Tabela 4: Percentuais de concordância dos participantes da segunda fase do estudo Delphi (etapa 4). 

Marque a opção de maior clareza Concordância (%) 

Opção 1: “Devido a sua dor na cintura pélvica, qual a 

dificuldade que você enfrenta para:” 
35% 

Opção 2: “Qual a dificuldade para você realizar as atividades 

abaixo por causa da dor na cintura pélvica”. 
65% 

Opção 3: “Qual a dificuldade, por causa da dor na cintura 

pélvica, para você” 
0% 

  

Tabela 5: Caracterização das gestantes acometidas de DCPG que participaram da etapa 5 da adaptação 

transcultural do Pelvic Girdle Questionnaire para a população brasileira. 

 

Características 

 

n=12 

Idade (anos),  média (DP)  

 

26,08 (5,28) 

Número de gestações, n (%) 
1 2 (16,7) 

2 4 (33,3) 

3 2 (16,7) 

Mais de 3 4 (33,3) 

 

Semana gestacional média (DP) 
35,42 (4,54) 

 

Início da dor (meses), média (DP) 
3,75 (2,37) 

 

Classificação da dor, n (%) 
Síndrome Sacro-ilíaca Unilateral 7 (58,3) 

Síndrome Sacro-ilíaca Bilateral 4 (33,3) 

Síndrome da Cintura Pélvica 1 (8,3) 

 

Estado Civil, n (%) 
Solteira 4 (33,3) 

Casada 8 (66,7) 

 

Educação, n (%) 
< 12 anos 5 (41,7) 

≥ 12 anos 8 (66,7) 

 

Ocupação atual, n (%) 
Empregadas  4 (33,3) 

Desempregadas 8 (66,7) 

 

Renda Familiar, n (%) 
< 1 salário mínimo* 5 (41,7) 

≥ 1 salário mínimo* 7 (58,3) 

 

Escore do PGQ, média (DP) 
52,52 (16,35) 

 

* Salário mínimo vigente (julh/2014) equivalente à R$ 724,00  
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QUESTIONNAIRE (PGQ) PARA A POPULAÇÃO BRASILEIRA  
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: O Pelvic Girdle Questionnaire (PGQ) possui boa confiabilidade teste-

resteste, consistência interna e validade de construto. O instrumento é composto de 25 

itens distribuídos em duas subescalas (atividades e sintomas). O objetivo desse estudo 

foi adaptar transculturalmente para a população brasileira e avaliar as propriedades de 

medida do “Pelvic Girdle Questionnaire” (PGQ).  MÉTODOS: A análise das 

propriedades de medida foi realizada em 4 etapas distintas. A etapa 1 foi o estudo-

piloto, a partir dele foram elaboradas 4 hipóteses para serem testadas durante a etapa 

seguinte (validade de construto – etapa 2), por meio da aplicação do questionário em 

dois grupos distintos (com dor [N=105] e sem dor [N=52]). Na oportunidade da 

aplicação do PGQ-Brasil no grupo com dor calculou-se a consistência interna (etapa 3) 

e, sete dias depois, a confiabilidade teste-reteste (etapa 4) por meio de uma nova 

aplicação do instrumento nesse grupo. RESULTADOS: O PGQ-Brasil obteve a 

capacidade para discriminar entre esses grupos (validade de construto); adequada 

confiabilidade teste-reteste (ICC para a subescala de atividades [0,97 com IC 95% = 

0,95 a 0,98], subescala de sintomas [0,98 com IC 95%= 0,97 a 0,98] e Coeficiente 

Kappa entre 0,50 e 0,89 para os itens); o teste de Bland Altman demonstrou adequada 

concordância; boa consistência interna através da análise Rasch, demonstrando assim a 

capacidade do instrumento em dividir as participantes em pelo menos três níveis de 

habilidade, em contrapartida, apresentou efeito “teto” uma vez que 24% das gestantes 

apresentaram habilidade superior ao que o PGQ-Brasil poderia avaliar. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: O PGQ-Brasil apresentou boa consistência interna, 

confiabilidade teste-reteste e validade de construto para avaliar as limitações nas 

atividades e sintomatologia de gestantes com DCPG.  
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PALAVRAS-CHAVE: Dor da cintura pélvica, gestação, confiabilidade e validade, 

estudo de validação. 

 

ABSTRACT 

BACKGROUND: The Pelvic Girdle Questionnaire (PGQ) has good test-retest 

reliability, internal consistency and construct validity. The instrument consists of 25 

items divided into two subscales (activities and symptoms). The aim of this study was 

cross-culturally adapted for the Brazilian population and evaluate the measurement 

properties of the "Pelvic Girdle Questionnaire" (PGQ). METHODS: Analysis of 

measurement properties was conducted in 4 distinct stages. Stage 1 was the pilot study, 

four hypotheses from it were prepared to be tested during the next stage (construct 

validity - Stage 2), through the questionnaire into two distinct groups (with pain [N = 

105] and without pain [N = 52]). On the occasion of applying PGQ-Brazil in the group 

with pain calculated the internal consistency (Stage 3) and, seven days later, the test-

retest reliability (Stage 4) through a new application of the instrument in this group. 

RESULTS: The PGQ-Brazil obtained the ability to discriminate between these groups 

(construct validity); adequate test-retest reliability (ICC for the subscale of activities 

[0.97 with 95% CI = 0.95 to 0.98], symptoms subscale [0.98 with 95% CI = 0.97-0.98] 

and Kappa coefficient between 0.50 and 0.89 for the items); the Bland Altman test 

showed satisfactory agreement; good internal consistency by Rasch analysis, thus 

demonstrating the ability of the instrument to divide the participants into at least three 

skill levels, in contrast, had an effect "ceiling" since 24% of patients had a greater than 

skill that PGQ-Brazil could evaluate. CONCLUSION: The PGQ-Brazil showed good 

internal consistency, test-retest reliability and construct validity for assessing activity 

limitations and symptoms in pregnant women with PGPP. 
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INTRODUÇÃO 

A dor lombopélvica durante a gestação é uma queixa importante, tanto pela alta 

frequência (21% a 81%) de mulheres acometidas, quanto pela intensidade da dor e 

desconforto relatado 
1-3

. Contudo, há evidência crescente de que os 

distúrbios pélvicos constituem um subgrupo distinto da dor lombar, 

com uma apresentação clínica única e uma necessidade de tratamento específico, ou 

seja, existe uma classificação clínica que distingue as duas condições específicas 
4,5

. 

Portanto, a dor da cintura pélvica relacionada com a gestação (DCPG) é uma dor 

experimentada entre a crista ilíaca posterior e a prega glútea, particularmente na 

proximidade das articulações sacroilíacas, podendo irradiar para a região posterior da 

coxa 
2,6-10

. 

Os estudos disponíveis na literatura 
9,11-15

 que avaliam a capacidade funcional 

das gestantes com DCPG utilizam instrumentos desenvolvidos para uma população com 

dor lombar não gestante. Desta forma, a fim de preencher essa lacuna, no ano de 2011 

foi proposto por um grupo de pesquisa escandinavo, um questionário específico para a 

DCPG denominado Pelvic Girdle Questionnaire (PGQ). O instrumento possui 25 itens 

relacionados a duas subescalas (atividades – 20 itens e sintomas – 5 itens), com 4 

opções de respostas (0 a 3 pontos), resultando em escores percentuais que variam de 0 

(nenhuma incapacidade) a 100 (grande incapacidade), suprindo assim um espaço 

existente na pesquisa e na prática clínica
4
. 

Em seu desenvolvimento, o PGQ apresentou boa consistência interna e boa 

confiabilidade teste-reteste para ambas as escalas, bem como resultados satisfatórios 

para a validade de construto indicando, assim, uma boa validade deste instrumento para 
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a avaliação da funcionalidade em gestantes e puérperas com diagnóstico de dor da 

cintura pélvica relacionada com a gestação
4, 16

. 

No entanto, para que esse instrumento seja utilizado em um novo país, torna-se 

necessária a avaliação das suas propriedades de medida, buscando-se assegurar a 

qualidade das mesmas em uma nova realidade. Desta forma, este estudo teve o objetivo 

de analisar a confiabilidade teste-resteste, validade de construto e consistência interna 

da versão brasileira do “Pelvic Girdle Questionnaire” (PGQ-Brasil).  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 O PGQ-Brasil foi previamente adaptado para a realidade sociocultural brasileira 

através do processo de tradução, retrotradução, comitê de especialistas, estudo Delphi e 

pré-teste. O estudo das suas propriedades de medida seguiu as recomendações 

preconizadas pelo COSMIN e por Terwee (2007)
17

. Esta fase do estudo foi composta 

por quatro etapas: estudo piloto, validade de construto, confiabilidade teste-reteste e 

consistência interna. 

 Antes da análise das propriedades de medida do PGQ-Brasil, realizou-se um 

estudo piloto em uma amostra de 21 gestantes, sendo 9 sem queixas de dor e 12 com 

diagnóstico de DCPG, cujos dados não foram incluídos na analise do estudo. Portanto, 

esse estudo piloto possuiu a finalidade de treinar o avaliador com relação à aplicação 

dos testes específicos para o diagnóstico da DCPG, assim como de elaborar prévias 

hipóteses a serem testadas durante a validade de construto (teste de hipóteses). 

 A partir do estudo piloto desenvolveram-se quatro hipóteses: 

1) A média do escore da subescala de atividades das gestantes com dor será 

superior às gestantes do grupo sem dor. 
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2) A média do escore da subescala de sintomas das gestantes com dor será superior 

às gestantes do grupo sem dor. 

3) A média do escore total das gestantes com dor será superior às gestantes do 

grupo sem dor.  

4) O instrumento consegue distinguir entre o grupo de gestante com dor e sem dor 

com uma diferença de média no escore total de 34,76 ± 7,40 percentual dentro 

do intervalo de confiança (95%) de 50,26-19,25. 

 

Por conseguinte, essas hipóteses foram testadas através da comparação de dois 

grupos distintos, sendo um composto por 52 gestantes sem queixas dolorosas e o outro 

grupo formado por 105 gestantes com diagnóstico de DCPG. Todas as participantes 

foram selecionadas a partir de prévios critérios de elegibilidade (Quadro 1).  

 Participaram da etapa da confiabilidade teste-reteste e consistência interna o 

mesmo grupo de 105 gestantes com o diagnóstico de dor da cintura pélvica relacionada 

com a gestação que participaram da etapa da validação de construto. As gestantes foram 

selecionadas de acordo com os critérios de inclusão descritos no quadro 1 e recrutadas 

de forma sequencial em seis Unidades de Saúde da Família (UFS) do município do 

Recife-PE, no período de Janeiro de 2013 a janeiro de 2014. 

O tamanho da amostra fundamentou-se nas recomendações do COnsensus-based 

Standards for the selection of health Measuremt INstruments (COSMIN) e em critérios 

específicos para estudos de propriedades de medida, que preconizam o mínimo de 50 

indivíduos para o estudo da confiabilidade e de 100 indivíduos para o estudo da 

consistência interna através da análise Rasch
17-21

. 

 O diagnóstico da DCPG foi realizado através da presença de dor confirmada 

pelos testes de provocação álgica preconizados pelo European Guidelines
10

 para 
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identificar o comprometimento pélvico (teste de elevação ativa da perna reta, teste de 

provocação posterior, teste de provocação da sínfise púbica pelo teste de Trendelemburg 

modificado, palpação do ligamento sacroilíaco longo dorsal e palpação da sínfise 

púbica). O diagnóstico foi confirmado quando o teste de provocação posterior e/ou o 

teste de elevação ativa da perna reta foram positivos (lado direito e/ou esquerdo) e 

qualquer um dos outros três testes também o fossem
 4,10

. 

 Após a inclusão das gestantes no estudo, os dados sociodemográficos e clínicos 

foram coletados por meio de ficha padronizada. Para a análise da consistência interna e 

para a realização da primeira aferição da confiabilidade teste-reteste, a amostra foi 

avaliada por meio da aplicação do PGQ-Brasil pelo pesquisador. Decorridos sete dias, 

realizou-se a segunda medida da confiabilidade teste-reteste através de uma nova 

aplicação do questionário nas mesmas gestantes. 

 Vale ressaltar que as duas avaliações foram realizadas presencialmente pelo 

mesmo examinador, buscando-se as mesmas condições ambientais e clínicas para a 

realização das mesmas. Desta forma, para assegurar a estabilidade clínica das gestantes, 

utilizou-se a Escala Visual Analógica (EVA), sendo excluídas aquelas gestantes que 

apresentassem alteração de 2 pontos para mais ou para menos na segunda avaliação. 

   

PROCESSAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

 A caracterização da amostra foi obtida através da estatística descritiva. O teste 

de hipóteses foi calculado através da comparação de médias por meio do teste Mann-

Whitney para amostras independentes. Para determinar a confiabilidade teste-reteste 

utilizou-se o ICC para variáveis contínuas e o Coeficiente Kappa para analisar as 

variáveis ordinais. Essas análises foram realizadas no pacote estatístico SPSS versão 2.0 

para o Windows. 
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Para a verificação da ocorrência ou não de mudança sistemática ou aleatória na 

média dos dados foi realizada a análise de Bland-Altmam e calculado o erro padrão 

médio (EPM= dp * √1 – ICC) das medidas do teste e reteste. Em seguida, foi calculada 

a mudança mínima detectável individual para IC95% MMDind= EPM * 1.96 *  √2 e o 

do grupo MMDgrupo= MMDind / √n. 

 A consistência interna foi avaliada por meio da Análise Rasch através do 

Software Winsteps 3.80.1. O objetivo primário do Rasch é calibrar a dificuldade dos 

itens e o nível de habilidade dos indivíduos medidos em um mesmo contínuo linear 

simples, dividido em intervalos iguais chamados logits. Os itens são organizados em 

ordem de dificuldade (do mais fácil para o mais difícil) e os indivíduos em ordem de 

habilidade (dos menos hábeis para os mais hábeis) 
22

. 

Após a calibração, é calculado o Mean Square ou MnSq (nos formatos infit e 

outfit) que representa a relação entre o escore esperado pelo modelo e o escore obtido 
12

. 

Quando o resultado é igual a 1 significa que esta relação está de acordo com os 

pressupostos do modelo, porém uma pequena variação de ± 0,3 é permitida. O formato 

Infit do MnSq sinaliza flutuações nas pontuações e o formato Outfit sinaliza a presença 

de escores extremos 
17,22,23

.  

Valores de MnSq > 1,3 associados ao Z = ±2 indicam que os escores neste item 

foram erráticos (muito variáveis), ou seja, indivíduos com altas habilidades receberam 

baixas pontuações, ou vice versa. Em contrapartida, valores de MnSq < 0,7 com valor 

de Z < -2 indicam que o item não discrimina pessoas com diferentes níveis de 

habilidade,  mas não é considerado errático. A presença de 5% de itens erráticos 

significa que os itens da escala não combinam para formar um conceito unidimensional 

e isto ameaça a validade de construto do instrumento 
23-25

. 
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Calculou-se também o índice de separação de pessoas, o qual representa a 

capacidade dos itens de dividir a população em diferentes níveis de habilidades. Para 

um cálculo mais preciso do número de níveis de habilidades é indicado o uso da 

fórmula: Número de níveis distintos = (4G+1)/3, na qual G é o índice de separação. 

Espera-se que os itens de um instrumento dividam a população em no mínimo 2 níveis 

de habilidade 
26

. 

 Ainda através da análise Rasch foi verificada a presença de efeito “solo” ou 

“teto” baseada na estimação das habilidades dos indivíduos. Considera-se a presença de 

efeito “teto” quando mais de 20% da amostra apresentar habilidade para completar 

todos os itens do instrumento, e de efeito “solo” quando mais de 20% da amostra não 

apresentar habilidade para completar nenhum dos itens 
22,24

. 

 

Considerações éticas 

O presente estudo foi aprovado pelo do Comité de Ética em Pesquisa 

Envolvendo Seres Humanos da Universidade Federal de Pernambuco sob o número de 

protocolo (CAAE 07215712.3.0000.5208) Centro de Ciências da Saúde da UFPE. 

Todas as participantes foram esclarecidas quanto aos objetivos da pesquisa e aquelas 

que desejaram participar assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE). 

 

RESULTADOS 

Caracterização da amostra 

 Participaram do estudo piloto 21 gestantes, distribuídas em dois grupos distintos: 

grupo com diagnóstico de DCPG, composto por 12 gestantes e um grupo sem 

diagnóstico de DCPG, composto por 9 gestantes.  



104 
 

 O grupo de gestantes com dor apresentava média da idade de 26,08 (DP=5,2) 

anos, sendo 66,7 casadas; 58,3% apresentavam ≥ 12 anos de estudo; 66,7% estavam 

desempregadas e 58,3% possuía renda familiar acima de um salário mínimo. Dentre as 

gestantes 16,7% eram primíparas e encontravam-se com 35,4 (DP= 4,54) semanas de 

gestação. A Síndrome Sacroilíaca Unilateral foi a condição clínica mais frequente 

(58,3%). A média do escore total do PGQ-Brasil para o grupo de gestantes com dor foi 

de 52,52%.  

 O grupo de gestantes sem dor apresentava média de idade de 26,8 (DP= 5,8) 

anos, era composto por 88,9% de mulheres casadas, 11,1% apresentava menos de 12 

anos de estudo, sendo que 66,7% delas estavam desempregadas e 33,3% possuíam 

renda familiar superior a um salário mínimo. Quanto aos dados da gestação, observou-

se que 44,4% eram primíparas e encontrava-se com 27,4 (DP= 8,6) semanas de 

gestação. A média do escore total do PGQ-Brasil para este grupo foi de 17,75%. 

 Para a análise das propriedades de medida a amostra configurou-se de 157 

gestantes, sendo 105 com o diagnóstico de DCPG e 52 sem queixas de dor. Entretanto, 

as gestantes sem dor participaram apenas da validade de construto (teste de hipóteses). 

As características das participantes são apresentadas na tabela 1. 

 A partir da aplicação do PGQ-Brasil nos grupos distintos (gestante com dor e 

sem dor) observou-se que todas as hipóteses previamente formuladas durante o estudo 

piloto foram confirmadas (Quadro 2). 

 A análise da confiabilidade para a subescala de atividades apresentou um ICC de 

0,97 (IC 95% = 0,95 a 0,98), enquanto que a subescala de sintomas apresentou 0,98 (IC 

95%= 0,97 a 0,98). O PGQ-Brasil com o escore total apresentou ICC de 0,97 (IC 95%= 

0,96 a 0,98). Cada um dos 25 itens do PGQ-Brasil foi analisado por meio do 
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Coeficiente Kappa e dois itens apresentaram resultado menor que 0,70 (item 9 [0,57] e 

item 11 [0,50]) como apresentado na tabela 2.  

 A estabilidade clínica obtida por meio da média da Escala Visual Analógica foi 

de 6,59 cm (DP= 1,85) para o teste e 6,58 cm (DP= 1,86) para o reteste. Não houve 

perdas durante o teste-reteste. Para a concordância e a medida de erro entre o teste e o 

reteste, realizou-se o teste de plotagem de Bland & Altman (Figura 1). Os limites de 

concordância foram de 13,1(IC 95%= 11,22 a 15,07) e -9,4 (IC 95%= -11,2 a -7,47). 

Contudo, o erro padrão médio (EPM), calculado para o teste-reteste considerando o 

escore total foi de 3,83 com uma mudança mínima detectável individual (MMDind) de 

10,80. (Tabela 3) 

 Os resultados da análise Rasch para a calibração, os valores de Mean Square 

(MnSq) e os valores de Z para cada um dos 25 itens do instrumento estão apresentados 

na tabela 4. A média da calibração das participantes foi de -0,46 (DP= 0,77).  

 Na subescala de atividades, o item 11 (qual a dificuldade que você tem para 

carregar objetos leves?) foi considerado o mais fácil, ou seja, obteve o menor escore 

bruto (9) e calibração de 2,29 logits. Já na subescala de sintomas, o item 23 (Até que 

ponto sua(s) perna(s) falha(m)?) foi o mais fácil (escore bruto= 88) com calibração de 

0,69 logits. Enquanto que os itens 06 (qual a dificuldade que você tem para ficar 

sentada por mais de 60 minutos?) da subescala de atividades e o item 22 (quanta dor 

você sente à noite?) da subescala de sintomas foram considerados os mais difíceis, uma 

vez que apresentaram o maior escore bruto (196 e 200) e calibração de -0,89 e -0,88 

logits respectivamente (Tabela 4). Apenas o item 5 (qual a dificuldade que você tem 

para ficar sentada por menos de 10 minutos) apresentou padrão de resposta errático, 

correspondendo a 4% dos itens, e um ajuste residual com intervalo de -1,5 a 1,5. 
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 O índice de separação da amostra, calculada através do número de níveis 

distintos [(4G+1)/3], foi de 3,85, o que indica que os itens dividiram as pessoas em pelo 

menos três níveis de incapacidade. A estimativa da estabilidade de calibração obtida foi 

de 0,89.  

 Ao analisar o questionário separadamente, subdividido em duas subescalas 

(atividades e sintomas), observou-se que a subescala de atividades, composta por 20 

itens, apresentou índice de separação de pessoas de 3,38 com estimativa da estabilidade 

de calibração de 0,84. Em contrapartida, a análise independente da subescala de 

sintomas, composta por 5 itens, obteve índice de separação de pessoas 1,16 com 0,57 de 

estimativa da estabilidade de calibração.   

A figura 2 representa o mapa do nível de dificuldade dos itens com relação à 

funcionalidade das indivíduas. Esse mapa, baseado na calibração dos itens do 

instrumento, ilustra o contínuo de funcionalidade da amostra à esquerda, e o contínuo de 

dificuldade dos itens à direita. No topo do contínuo, observa-se que há algumas pessoas 

sem a presença de itens alinhados à direita, enquanto que na parte inferior, observa-se 

um item muito fácil avaliando uma pessoa.  As gestantes estão identificadas à esquerda 

com um “X”. Os símbolos estão relacionados ao número de articulações pélvicas 

acometidas: (#) uma articulação, (@) duas articulações ou (§) três ou mais articulações. 

Observa-se que 25 pessoas, correspondendo a 24% da amostra, estão dispostas na 

extremidade inferior do contínuo, demonstrando a presença de efeito “teto”. 

 A partir da análise Rasch também foi possível constatar que as pontuações de 

resposta do PGQ-Brasil (0 a 3) se encaixaram numa ordem crescente de dificuldade, 

onde isto é, a pontuação 0 foi considerada a mais fácil (-1,42), seguida da pontuação 1 (-

0,37), pontuação 2 (0,38) e a pontuação 3 a mais difícil (1,41).   
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DISCUSSÃO 

 O PGQ-Brasil é a o primeiro questionário específico desenvolvido para avaliar a 

limitação nas atividades e sintomatologia em gestantes acometidas por DCPG. Os 

resultados do presente estudo demonstraram uma boa qualidade na confiabilidade teste-

reteste, consistência interna e validade de construto do PGQ-Brasil. É importante 

destacar que o PGQ original foi desenvolvido para ser utilizado de forma autoaplicável, 

contudo, considerando-se o contexto sociocultural do país, optou-se pela aplicação 

direta pelo profissional, através de entrevista.  

 Apesar de este estudo apresentar resultados de confiabilidade teste-reteste 

superior a 0,70 como preconizado na literatura 
6
, não há como confrontar tais achados 

com os resultados do  instrumento original 
4
, uma vez que não houve essa avaliação no 

mesmo. No entanto, na análise da confiabilidade das subescalas houve semelhanças nos 

resultados, demonstrando existir boa confiabilidade entre o teste e o reteste.  

  Igualmente, a concordância teste-reteste analisada por meio do teste de 

plotagem de Bland & Altman, demonstrou boa concordância indicando que os escores 

obtidos na primeira avaliação estão condizentes com a segunda avaliação. Apesar dos 

limites de concordância superior e inferior apresentaram variação acima do esperado, os 

valores do ICC observados na tabela 3 são bastante elevados e os valores do EPM, 

bastante baixos. Estes valores são indicativos de uma boa confiabilidade teste-reteste, 

revelando uma baixa probabilidade de erro aleatório e sistemático. Ou seja, espera-se 

que um EPM de 3,83 indique apenas um possível erro na medida e não uma melhora ou 

piora do paciente entre os dois momentos do teste. De forma complementar, o resultado 

da MMDind de 10,80, em sendo maior que o EPM, demonstra também que não houve 

qualquer alteração do parâmetro avaliado, mas simplesmente um erro de medida, 
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corroborando assim com os resultados verificados no escore total e nas subescalas de 

atividades e sintomas do estudo original 
16

. 

 A partir dos resultados da validade de construto (teste de hipóteses), observou-se 

que o PGQ-Brasil em suas duas subescalas, possui a capacidade de discriminar 

gestantes com e sem o diagnóstico de DCPG. Desta forma, verificou-se que as gestantes 

acometidas por DCPG têm a tendência de apresentar escores mais elevados em 

decorrência do seu nível de incapacidade quando comparadas a gestantes sem queixas 

dolorosas. O mesmo resultado foi obtido no instrumento original, que demonstrou a 

capacidade do PGQ em distinguir gestantes e puérperas com DCPG como também a 

quantidade de articulações acometidas 
16

.  

 Assim como No estudo original, quando analisada separadamente a estimativa 

da estabilidade de calibração para os indivíduos por meio da Análise Rasch, 

considerando-se os 25 itens do PGQ-Brasil e os 20 itens da subescala de atividades, 

houve um adequado coeficiente de confiabilidade. Esse achado assegura que as medidas 

podem ser reproduzidas em aplicações subsequentes do instrumento, além de sinalizar a 

possibilidade da subescala de atividades funcionar independentemente. No entanto, a 

subescala de sintomas não apresentou boa confiabilidade, demonstrando 

impossibilidade de ser aplicada separadamente 
4
. 

 A partir do índice de separação da amostra é possível assegurar que os 25 itens 

do PGQ-Brasil apresentam excelente nível de separação 
26

. Desta forma, quanto maior 

for o índice, mais distintos serão os níveis, sugerindo que as respondentes estão 

divididas em pelo menos três níveis de incapacidade: baixa, moderada e alta. 

 Apesar da capacidade do questionário em dividir pessoas, observou-se, no 

entanto, que 24% das participantes estavam distribuídas na extremidade inferior do 

contínuo, indicando um efeito solo. Esse resultado revela que o instrumento talvez não 



109 
 

seja capaz de avaliar gestantes com maior capacidade. Confrontando tais achados com 

os resultados da análise do instrumento original observa-se que este não identificou 

efeito solo e teto. No entanto, vale ressaltar que houve diferenças nas populações em 

que os instrumentos foram aplicados. No presente estudo as gestantes eram de baixo 

risco, sem restrição de atividades de vida diária enquanto que no estudo original a 

população era formada por gestantes e puérperas atendidas em clínicas de fisioterapia, 

portanto mais graves 
4
.  

  Do mesmo modo, as distintas características das amostras podem estar 

relacionadas com as diferenças encontradas entre o PGQ-Brasil e o PGQ original com 

relação à sequência da calibração dos itens da subescala de atividades. Apesar de não 

seguir a mesma sequência de calibração, quatro itens considerados fáceis do PGQ-Brasil 

estão entre os primeiros 5 itens mais fáceis da subescala de atividades do PQG original, 

enquanto que apenas dois itens difíceis do PQG-Brasil figuram entre os 5 mais  difíceis 

do instrumento original. Contudo, tanto a calibração da subescala de sintomas quanto a 

sequência crescente de dificuldade nas opções de respostas (0 a 3) foram iguais às 

apresentadas no estudo original 
4
. 

Salienta-se ainda que apenas o item 5 (qual a dificuldade que você tem para 

ficar sentada por menos de 10 minutos) correspondendo a 4% da amostra, apresentou 

comportamento errático. Além do mais, os resíduos identificados nesse item estão 

dentro dos parâmetros preconizados na literatura 
25

 ainda assegurando que o 

instrumento mede um conceito unidimensional. 

O presente estudo, além de testar as propriedades de medidas do questionário, 

em uma versão adaptada transculturalmente, adiciona novos dados que foram 

satisfatórios, aumentando a validade e confiabilidade do instrumento. Primeiro através 

da avaliação da confiabilidade teste-reteste item a item pelo Coeficiente Kappa, segundo 
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através da validade de construto com grupos de gestantes com e sem dor da cintura 

pélvica e terceiro analisando as propriedades de medida de resultados obtidos pelo 

questionamento de terceiros. No entanto, a ausência de avaliação interexaminador e da 

responsividade configuram-se como limitações do estudo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O PGQ-Brasil apresentou adequada confiabilidade teste-reteste, consistência 

interna e validade de construto (teste de hipóteses), o que permitiu a discriminação entre 

gestantes com e sem o diagnóstico de DCPG. Desta forma, destaca-se como um 

instrumento específico para avaliar a funcionalidade em gestantes brasileiras com 

diagnóstico de dor da cintura pélvica relacionada com a gestação. No entanto, outras 

populações, como puérperas, adolescentes e gestantes de alto risco devem ser estudadas. 

Além do mais, reitera-se a importância de que um estudo posterior analise a 

confiabilidade interexaminador e a responsividade da versão adaptada para a população 

brasileira do PGQ, além da interpretabilidade como ferramenta adicional para o 

instrumento. 
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APÊNDICES – Artigo 2 

 

CRITÉRIOS GESTANTES COM DCPG GESTANTES SEM DCPG 

 

INCLUSÃO 

Idade entre 18 e 35 anos 

Primípara ou multíparas 

A partir da 18ª semana gestacional 

 

 

EXCLUSÃO 

Dor da cintura pélvica associada à dor 

lombar relacionada com a gestação 

Dor lombar relacionada com a 

gestação 

Doenças neuromusculares 

Doenças reumáticas 

Doenças urogenitais 

QUADRO 1: Descrição dos critérios de elegibilidade para a seleção das participantes do estudo. 
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TABELA 1: Caracterização sociodemográfica e clínica das gestantes do grupo com diagnóstico de 

DCPG sem diagnóstico de DCPG. 

 

Características 

 

Grupo com 

dor 

(N=105) 

 

Grupo sem 

dor (N=52) 

Idade, �̅� (DP) em anos. 
24,94 (4,97) 26,12 (4,47) 

Número de gestações, N (%). 
  

1 
35 (33,3) 20 (38,5) 

2 
34 (32,4) 13 (25) 

3 
20 (19) 10 (19,2) 

Mais de 3 16 (15,3) 
9 (17,2) 

Semana gestacional, �̅� (DP). 
27,88 (6,19) 27,83 (5,96) 

Classificação da dor, N (%). 
  

Síndrome Sacro-ilíaca Unilateral 
56 (53,3) N/A 

Síndrome Sacro-ilíaca Bilateral 
36 (34,3) N/A 

Síndrome da Cintura Pélvica 
12 (11,4) N/A 

Sinfisiólise 
1 (1) N/A 

Estado Civil, N (%). 
  

Solteira 
53 (50,5) 27 (51,9) 

Casada 
52 (49,5) 25 (48,1) 

Anos de estudo, N (%). 
  

< 12 anos 
34 (32,4) 13 (25) 

≥ 12 anos 
71 (67,6) 39 (75) 

Ocupação atual, N (%). 
  

Empregadas  
29 (27,6) 14 (26,9) 

Desempregadas 
76 (72,4) 38 (73,1) 

Renda Familiar, N (%). 
  

< 1 salário*  
17 (16,2) 12 (23,1) 

≥ 1 salário* 
88 (83,8) 40 (76,9) 

Escore do PGQ, �̅� (DP). 
  

Total 
36,97 (19,36) 3,42 (5,09) 

Subescala de atividades 
35,04 (18,99) 3,40 (5,32) 

Subescala de sintomas 
44,02 (25,32) 3,57 (9,17) 

* Salário mínimo vigente (julh/2014) equivalente à R$ 724,00  
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HIPÓTESES 

 

Escore do 

Grupo 

com dor 

 

Escore 

do 

Grupo 

sem dor 

 

DM 
(DP) 

 

IC 
(95%) 

 

Hipótese 

confirmada? 

 

X̅ (DP) X̅ (DP)   

A média do escore da subescala 

de atividades das gestantes com 

dor será superior às gestantes do 

grupo sem dor. 

35,04 (18,99) 3,40 (5,32) 31,63 

(2,68) 

26,32 – 

36,95 
SIM 

A média do escore da subescala 

de sintomas das gestantes com 

dor será superior às gestantes do 

grupo sem dor. 

44,02 (25,32) 3,57 (9,17) 40,44 

(3,62) 

33,27 – 

47,61 
SIM 

A média do escore total das 

gestantes com dor será superior 

às gestantes do grupo sem dor.  

 

 

36,97 (19,36) 

 

 

3,42 (5,09) 

 

 

33,54 

(2,73) 

 

 

38,94 – 

28,13 

 

 

SIM 

O instrumento consegue 

distinguir entre o grupo de 

gestante com dor e sem dor com 

uma diferença de média no escore 

total de 34,76 ± 7,40 percentual 

dentro do intervalo de confiança 

(95%) de 50,26-19,25. 

 

QUADRO 2: Descrição das hipóteses testadas durante a validade de construto nos grupos de gestantes com 

diagnóstico de DCPG e sem diagnóstico de DCPG. 

 

TABELA 2: Coeficiente Kappa (erro padrão) por itens para a análise das propriedades de medidas do 

PGQ-Brasil. 

ITEM COEFICIENTE KAPPA ITEM  COEFICIENTE KAPPA 

01 0,85 (0,04) 14  0,73 (0,06) 

02 0,72 (0,06) 15  0,79 (0,04) 

03 0,79 (0,04) 16  NA 

04 0,72 (0,05) 17  0,77 (0,05) 

05 0,74 (0,06) 18  0,75 (0,05) 

06 0,77 (0,05) 19  0,77 (0,05) 

07 0,75 (0,06) 20  0,76 (0,05) 

08 0,77 (0,05) 21  0,77 (0,04) 

09 0,57 (0,06) 22  0,70 (0,05) 

10 0,74 (0,05) 23  0,89 (0,03) 

11 0,50 (0,14) 24  0,84 (0,04) 

12 0,75 (0,05) 25  0,76 (0,05) 

13 0,72 (0,05) -  - 

 NA: Não aplicável  
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FIGURA 1: Teste de plotagem de Bland & Altman para a medida-de-erro teste-reteste. 

 

TABELA 3: Média teste-reteste, Erro Padrão Médio (EPM), Mínima Mudança Detectável individual 

(MMDind), ), Mínima Mudança Detectável grupo (MMDgrupo)  e Coeficiente de Correlação intraclasse 

(ICC).  

INSTRUMENTO Média 

(DP) 

teste 

Média 

(DP) 

reteste 

Diferença 

média 

(DP) 

EPM MMDind MMDgrupo ICC (95%) 

Escala total 38,8 

(19,9) 

36,9 

(19,3) 

1,87 (5,7) 3,83 10,80 1,05 0,97 (0,96-

0,98) 

Subescala de 

atividades 

35,0 

(18,9) 

37,2 

(19,6) 

2,2 (6,4) 5,95 16,79 1,63 0,97 (0,95 – 

0,98) 

Subescala de 

sintomas 

44,0 

(25,3) 

45,4 

(25,7) 

1,4 (6,5) 6,16 17,38 1,69 0,98 (0,97 – 

0,99) 
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TABELA 4: Distribuição da calibração, valor MnSq e Z dos itens do PGQ-Brasil.    

 

ITENS 

 

CALIBRAÇÃO 

 

ERRO 

 

INFIT 

 

OUTFIT 

MnSq   Z MnSq Z 

Subescala de atividades       

11. Carregar objetos leves 2,24 0,31 1,06 0,3 0,36 -1,3 

14. Empurrar um carrinho de compras 0,90 0,15 1,03 0,2 0,85 -0,4 

07. Andar por menos de 10 minutos 0,88 0,15 1,24 1,1 1,04 0,2 

05. Ficar sentada por menos de 10 minutos 0,70 0,13 1,48 2,2 1,61 1,9 

02. Ficar em pé por menos de 10 minutos 0,59 0,13 0,99 0,0 0,94 -0,1 

20. Empurrar algo com um pé 0,53 0,12 1,14 0,8 1,03 0,2 

01. Vestir-se 0,12 0,11 0,89 -0,8 0,83 -0,8 

13. Levantar-se/Sentar-se 0,01 0,10 0,89 -0,9 0,83 -0,8 

17. Deitar-se -0,05 0,10 0,10 0,0 0,88 -0,6 

19. Ter uma vida sexual normal -0,05 0,11 1,18 1,3 1,32 1,5 

04. Curvar-se -0,23 0,10 1,01 0,2 0,93 -0,3 

10. Fazer trabalhos domésticos -0,36 0,10 0,91 -0,8 0,81 -1,1 

09. Subir escadas -0,50 0,10 0,99 0,0 1,02 0,2 

15. Correr -0,65 0,10 0,75 -2,4 0,68 -2,1 

18. Virar na cama -0,71 0,10 0,82 -1,6 0,82 -1,1 

12. Carregar objetos pesados -0,81 0,10 1,22 1,8 1,28 1,5 

08. Andar por mais de 60 minutos -0,83 0,10 0,97 -0,2 0,84 -0,9 

03. Ficar em pé por mais de 60 minutos -0,88 0,10 1,15 1,2 1,39 2,0 

06. Ficar sentada por mais de 60 minutos -0,89 0,10 1,18 1,4 1,24 1,3 

 

Subescala de sintomas 

      

23. Sua(s) perna(s) falha(m)? 0,69 0,13 1,09 0,7 1,30 1,4 

21. Quanta dor você sente pela manhã? 0,26 0,12 1,03 0,3 0,98 0,0 

25. Seu sono é interrompido? -0,04 0,11 1,18 1,3 1,04 0,3 

24. Você faz coisas mais lentamente? -0,08 0,11 0,87 -1,0 0,96 -0,2 

22.  Quanta dor você sente à noite -0,83 0.12 0,87 -0,9 0,84 -1,0 
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FIGURA 2: Mapa representativo da distribuição de indivíduos e itens de acordo com os níveis de 

dificuldades e habilidades. 
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APÊNDICE H – PELVIC GIRDLE QUESTIONNAIRE – BRASIL (PGQ-Brasil) 
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ANEXO 1 – CARTA DE AUTORIZAÇÃO DOS AUTORES 

 

 

From: Britt Stuge <britt.stuge@medisin.uio.no> 
Date: 2012-05-04 13:04 GMT-03:00 
Subject: Re: Validation of the pelvic girdle questionnaire to the portuguese 
language 
To: Andrea Lemos <andrealemos4@gmail.com> 
 
 
 
Dear Andrea, and thank you for your interest in the PGQ.  
 
We are happy that you will translate the PGQ to portuguese and good luck with 
your work. Looking forward to receive the Portuguese version. 
 
 
Greetings, Britt Stuge 
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ANEXO 2 – PARECER CONSUBSTANCIADO  
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ANEXO 3 – Carta de anuência da Secretaria de Saúde do Recife 
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ANEXO 4 – PELVIC GIRDLE QUESTIONNAIRE (PGQ) ORIGINAL 
 
 
 

 


