Escala de autoeficácia para o exercício: validação para a população portuguesa
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Introdução

Resultados

O exercício para prevenção de quedas deve estar incluído nas intervenções multifatoriais
de prevenção de quedas (AGS/BGS, 2011; NICE, 2013; Gillespie et al., 2012).
Existem algumas barreiras à adesão à prática de exercício, como a falta de interesse e
motivação, medo de cair ou baixa autoeficácia (Peel, Bell & Smith, 2008).
A autoeficácia (AE) refere-se à crença ou sentimento de confiança que o indivíduo tem na
sua capacidade para realizar um comportamento específico, numa situação particular
(Strecher et al., 1986; Lee, Arthur & Avis, 2008).
No caso particular do idoso, a AE tem sido encarada como um recurso interno com a
capacidade de minimizar os efeitos das incapacidades funcionais que podem afetar o
bem-estar e a qualidade de vida ao longo do processo de envelhecimento (Brassington et
al., 2002).
Supõe-se assim que uma AE elevada se relaciona com melhor saúde e funcionalidade
(Martins, 2013).
A avaliação da AE para o exercício em indivíduos, particularmente aqueles em risco de
queda, torna-se assim uma ferramenta fundamental para o profissional de saúde,
aquando da prescrição de planos de exercício.

Consistência interna
Os fatores apresentaram bons níveis de consistência interna, com valores de α acima
de 0,7, e todos os itens a correlacionarem-se moderadamente (SEfic4 e SEfic5) ou de
forma elevada com a dimensão em estudo.

Tabela 1: Avaliação da Confiança: valores de Alfa de Cronbach e correlações
item/dimensão

SEfic1
SEfic2
SEfic3
SEfic4

0,701
0,738
0,766
0,640

Alfa de
Cronbach
sem item
0,830
0,820
0,814
0,845

SEfic5

0,576

0,861

Correlação
Item/Dimensão

Alpha

0.863

Análise fatorial com extração de fatores

Objetivo
Traduzir, adaptar culturalmente e validar, para a população portuguesa, uma escala que
avalie a autoeficácia para o exercício.

 O valor de KMO é de 0.852, o que traduz uma amostra adequada, com boa
correlação entre as variáveis.
• O teste de esfericidade de Bartlett χ(10) 1170,44 (p <0,001), o que revela que a
matriz de correlação dos 5 itens da escala se distingue da matriz de identidade,
indicando inter-correlações entre as variáveis.

Metodologia

•

Tipo de estudo: Tradução, adaptação cultural e validação

• O conjunto dos cinco itens, submetido a uma análise fatorial em componentes
principais, com rotação ortogonal e extração livre de fatores, apontou para a
retenção de 1 fator (tabela 2). O valor obtido da variância explicada foi de
64,97%.

Instrumento original: Physical Exercise Self-Efficacy Scale (Schwarzer & Renner, 2009)

A matriz anti-imagem aponta para a não exclusão de variáveis (itens da escala).

Objetivo do instrumento: Avaliar a confiança que um indivíduo reporta para realizar
exercício físico, de acordo com diferentes estados emocionais: sentir-se preocupado e com
problemas, sentir-se deprimido, sentir-se nervoso, sentir-se cansado e sentir-se ocupado.

Tabela 2: Análise fatorial em componentes principais

Pontuação: Cada item é graduado com uma escala tipo Likert de 5 pontos: 1 “de modo
nenhum é verdade”, 2 “dificilmente é verdade”, 3 “provavelmente é verdade”, 4
“exatamente verdade”.
O score resulta da soma das pontuações de cada item, variando entre 5 e 20.
Quanto mais elevado o valor, maior a crença ou sentido de autoeficácia para o exercício.

SEfic1

Eu consigo realizar exercício físico mesmo quando tenho preocupações e problemas.

SEfic2

Eu consigo realizar exercício físico mesmo quando me sinto deprimido(a).

SEfic3

Eu consigo realizar exercício físico mesmo quando me sinto tenso(a).

SEfic4

Eu consigo realizar exercício físico mesmo quando estou cansado(a).

SEfic5

Eu consigo realizar exercício físico mesmo quando estou ocupado(a).

Figura 1: Versão em língua portuguesa da Escala de Autoeficácia para o
Exercício

Adaptação cultural: Processo de tradução-retroversão-tradução de acordo com as
recomendações de tradução de questionários propostas pelo Scientific Advisory Committee
of the Medical Outcomes Trust (2002).
Amostra: 503* indivíduos adultos residentes na comunidade, com 50 ou mais anos, com
deambulação independente, com ou sem auxiliar de marcha. Média de idade 69,47
(±10,240) anos, 71,6% Mulheres. 61,5% reportou osteoartrite (61,5%) e 46,1% ter um estilo
de vida sedentário.
O score médio do perfil de participação, avaliado com o Perfil de Atividades e
Participação relacionado com Mobilidade (Martins, 2016), traduziu um perfil de
participação com restrições ligeiras.
* amostra representativa da população portuguesa (cálculo da amostra para uma população finita com intervalo de confiança de 95% e 5% de margem de erro)

Análise estatística através do software IBM SPSS (v.24).
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SEfic1
SEfic2
SEfic3
SEfic4
SEfic5

Matriz de componente
Versão Língua
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Portuguesa
0,843
0,823
0,857
0,851
0,814
0,868
0,800
0,767
0,753
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Análise da validade de critério
Estudo da correlação com o perfil de participação social. O valor da correlação de
Pearson (r=-0,279) foi significativo para p< 0,001.
Análise da validade de construção
Estudo da relação com hábitos de vida sedentários, avaliados através da pergunta:
“Passa mais de 4 horas por dia, 5 dias por semana, sentado?”.
A análise t-student para amostras independentes permitiu aferir que quem reporta
um estilo de vida sedentário, apresenta menor valor de autoeficácia para o exercício
(p< 0,001).

Discussão
• Tal como na escala original, o instrumento ter boa consistência interna;
representando apenas uma dimensão com correlação moderada entre cada um
dos itens e a AE.
• Indivíduos com valores mais baixos de AE para o exercício tendem a limitar
atividades (Hadjistavropoulos et al, 2012; Jorstad et al., 2005; Scheffer et al, 2008;
Friedman, Munoz, West, Rubin & Fried, 2002) acelerando o declínio funcional.
Assim, e tal como os resultados desta validação demonstraram, quem revelou
maior AE para o exercício apresentou melhor perfil de participação social.
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• As suas propriedades psicométricas, demonstram que pode ser utilizado como
orientador para a prescrição de exercício, para que este seja adaptado às
características e necessidades do indivíduo.

