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Introdução e objetivos: Introdução: O Exercises Preference Questionnaire
(EPQstroke), específico para indivíduos pós- AVE, tem a finalidade de
evidenciar os fatores pessoais que podem influenciar na motivação e adesão
à prática de atividade física. Tem o propósito de discriminar as preferências,
aumentar o envolvimento e organização de programas relacionados à
prática de exercícios. Objetivos: realizar a adaptação transcultural do EPQ
(stroke) para o português-Brasil e analisar suas propriedades de medida.

Métodos: Tradução, adaptação transcultural e pré-teste da versão pré-final
(n=30), de acordo com diretrizes da literatura. A confiabilidade teste-
reteste, verificada por meio do índice Kappa e do Coeficiente de Correlação
Intraclasse (CCI (n=50), e consistência interna, pelo coeficiente alfa de
Cronbach (n=101). Validade de constructo, verificada pela análise fatorial
confirmatória (n=101), validade de conteúdo, pelo Índice de Validade de
Conteúdo (IVC) (n=8) e validade de face, com indivíduos pós-AVE (n=81) e
profissionais da saúde (n=32), por meio de análise da frequência das
respostas de concordância sobre clareza, capacidade de resposta e
formatação. CAAE 34921814.8.0000.5149.

Resultado: A versão pré-final precisou ser revista (itens 9, 29 e 30), e após
o novo pré-teste, apresentou-se apropriada. O índice Kappa variou de 0,58 a
0,95, o CCI de 0,35 a 0,93 e o alfa de Cronbach observado foi de 0,82. A
análise fatorial confirmatória e o Índice de Validade de Conteúdo
confirmaram a validade do EPQ(stroke)-Brasil. A frequência de concordância
em relação à clareza dos itens, capacidade de resposta e formatação e estilo
do questionário foi acima de 80% tanto para a amostra de indivíduos pós-
AVE, quanto para a amostra de profissionais de saúde.

Discussão e conclusão: Dessa forma, o EPQ(stroke)-Brasil mostrou-se
válido e confiável para verificar a motivação e adesão para prática de
atividades físicas preferenciais nesta condição de saúde, levando em



consideração os fatores de contexto pessoal descritos pela Classificação
Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde.
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