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Introdução e objetivos: A preferência podal é definida como o uso
preferencial de um dos membros inferiores para realização de tarefas
motoras. O principal instrumento utilizado na literatura para avaliar tal
preferência é o Waterloo Footedness Questionnaire-Revised (WFQ-R). O
objetivo do estudo foi adaptar transculturalmente e verificar a confiabilidade
desse instrumento que poderia ser utilizado para maiores esclarecimentos
sobre efeitos da indução de simetria na distribuição do suporte de peso.

Métodos: A tradução e adaptação transcultural do WFQ-R foram realizadas
em cinco fases: tradução, síntese, retrotradução, revisão por um comitê de
especialistas e pré-teste. A versão pré-teste do WFQ-Brasil foi aplicada em
24 indivíduos, sendo 12 com história de hemiparesia após o AVE e 12
hígidos, e testada a equivalência cultural. As confiabilidades
interexaminador e interteste foram investigadas pelo Coeficiente de
Correlação Intraclasse (ICC), com seus respectivos intervalos de confiança
de 95%. Para avaliação da magnitude da concordância entre as medidas foi
utilizada a análise dos limites concordância plotados pelo método de Bland-
Altman. O nível de significância adotado foi de 0,05.

Resultado: Durante as etapas de tradução e retrotradução do instrumento,
não foram encontradas diferenças nas versões. Na etapa de revisão pelo
comitê de especialistas, alguns termos foram substituídos por outros mais
comumente utilizados pela população brasileira para facilitar a
compreensão, sem prejuízo do significado. Na análise da confiabilidade
interexaminadores do WFQ-Brasil, observou-se boa confiabilidade nos
grupos controle e hemiparesia (ICC de 0,875 e 0,864, respectivamente). Na
análise da confiabilidade interteste, os valores de ICC foram de 0,523 para
grupo controle e 0,927 para grupo hemiparesia, indicando confiabilidades
moderada e excelente, respectivamente.



Discussão e conclusão: A WFQ-Brasil não mostrou discrepâncias
semânticas, linguísticas, culturais que pudessem sugerir alguma restrição
para seu uso pela população brasileira, com ou sem hemiparesia após o AVE.
Foram encontradas boa confiabilidade interexaminadores, confiabilidade
interteste excelente para o grupo com hemiparesia e moderada para o grupo
controle, o que faz do WFQ-Brasil um instrumento útil para identificar o
membro inferior preferencialmente usado em diferentes tipos de tarefas.
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