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Análise da Qualidade de Vida dos Pacientes submetidos à 
Fisioterapia no Pré-Operatório de Cirurgia Bariátrica.

Analysis of Quality of Life in Patients undergoing physiotherapy in Preo-
perative Bariatric Surgery

RESUMO
A obesidade é caracterizada por um aumento da taxa de 

gordura corporal, geralmente ocasionada pelo grande consumo 
calórico e baixo gasto energético, que afeta a saúde física e psi-
cológica, reduz a expectativa de vida e acarreta prejuízos signi-
ficativos na qualidade de vida. Observa-se, que a obesidade vem 
crescendo gradativamente e de forma globalizada entre adultos, 
jovens e crianças de todas as classes sociais, sendo considerada 
uma epidemia mundial e um dos principais problemas de saúde 
pública. A fisioterapia atua de forma preventiva no pré-operató-
rio de cirurgia bariátrica com o intuito de diminuir os riscos de 
complicações no pós-operatório, visando sempre à melhora da 
qualidade de vida. Esta pesquisa, Observacional Descritiva, tem 
o objetivo de analisar a qualidade de vida de pacientes obesos 
que realizaram fisioterapia pré-operatória de cirurgia bariátrica. 
Para isto, foram avaliados 30 pacientes obesos com indicação 
de cirurgia bariátrica, que realizaram 10 sessões de fisioterapia 
pré-operatória na Unidade Avançada Água Verde do Hospital 
Vitória em Curitiba, através de um questionário, auto aplicado, 
com 25 questões objetivas criado pelas pesquisadoras baseado 
na literatura atual. Os resultados demonstram que os 70% dos 
pacientes descreveram como muito importante a participação 
da fisioterapia no pré-operatório e que após a realização das 
sessões, 73% observaram melhora na qualidade e realização 
das atividades de vida diária. Conclui-se, com este estudo, que 
a fisioterapia contribui de forma significativa para a melhora 
da qualidade de vida dos pacientes avaliados.

Palavras-chave: Qualidade de Vida, Fisioterapia, Obe-
sidade, Pré-Operatório e Cirurgia Bariátrica

ABSTRACT
Obesity is characterized by an increased rate of body fat, 

usually caused by large caloric intake and low energy expen-
diture, which affects the physical and psychological health, 
lower life expectancy and causes significant losses in quality 
of life. It is observed that obesity has been growing gradually 
and globalized form among adults, youth and children of all 
social classes, and is considered a world and a major public 
health problems epidemic. Physiotherapy acts preventively 
preoperative bariatric surgery in order to reduce the risk of 
postoperative complications, always aiming to improve the 
quality of life. This research, Observational Descriptive, aims 
to had analyzed quality of life of obese patients who underwent 
preoperative physiotherapy bariatric surgery. To this, 30 obese 
patients prior to bariatric surgery, who underwent 10 sessions 
of preoperative physiotherapy in Advanced Unit of Victoria 
Hospital in Curitiba Green Water, through a questionnaire, 
self-administered, with 25 objective questions created by the 
researchers were evaluated based on current literature. The 
results show that 70 % of patients described as very important 
the participation of physical therapy preoperatively and after 
the sessions, 73 % noticed an improvement in the quality and 
performing daily life activities. In conclusion, with this study, 
that physical therapy contributes significantly to improving the 
quality of life of patients.

Keywords: Quality of Life, Physical Therapy, Obesity, 
Pre-Surgery and Bariatric Surgery.
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INTRODUÇÃO
Sobrepeso e obesidade são conceituados como acúmulo 

anormal ou excessivo de gordura no organismo, resultado de 
uma ingestão de calorias maior que o seu gasto energético 
(WHO,2011; COSTA et al,2009).

Segundo a ABESO, 2004: A diferença entre a normalida-
de e a obesidade é arbitrária, mas um indivíduo é considerado 
obeso quando a quantidade de tecido adiposo aumenta em uma 
extensão tal que a saúde física e psicológica são afetadas e a 
expectativa de vida é reduzida.

A obesidade tornou-se problema de saúde pública, uma 
vez que as conseqüências para a saúde são muitas e variam do 
risco aumentado de morte prematura a graves doenças não letais, 
mas debilitantes, que afetam diretamente a qualidade de vida.

A mesma pode ser considerada um dos maiores problemas 
de saúde pública da atualidade, por ser uma doença complexa 
e multifatorial, que resulta de uma interação dos fatores com-
portamentais, culturais, psicossociais, características genéticas 
e metabólicas que se relacionam a uma alta morbidade, princi-
palmente devido às alterações no metabolismo e aumento nos 
fatores de risco para inúmeras doenças (cardiovasculares, hiper-
tensão, diabetes II, síndrome metabólica, câncer e etc), gerando 
altos custos aos sistemas de saúde e a quinta maior causadora de 
mortes em nível mundial (VILLELA, et al, 2004; WHO, 2001; 
AFONSO, et al, 2008;TIBANA, et al, 2013).

Nos últimos trinta anos a população de obesos aumentou 
em cerca de noventa por cento (90%) (CHLIF , et al 2005). 
Dados do POF 2008-2009 apontaram um aumento significativo 
do peso entre indivíduos de 10 a 19 anos do sexo masculino: 
o sobrepeso representa 21,7% e a obesidade 5,9%. No sexo 
feminino, na mesma faixa etária, já são 19,4% que apresentam 
sobrepeso e 4% obesidade (IBGE, 2011).

As consequências da obesidade são evidentes e concretas: 
citam-se redução da expectativa de vida; incidência de pato-
logias concomitantes como HAS, cardiopatias, insuficiência 
venosa, problemas respiratórios e hepatopatias e dificuldade de 
relacionamento social e profissional (MANCINI, 2002). Nesse 
aspecto, as formas alternativas nãos medicamentosas mais 
eficazes para a prevenção e tratamento envolvem o aumento 
da atividade física, um plano de reeducação alimentar e o uso 
de medicamentos antiobesidade (MANCINI, 2002; TIBANA 
ET AL, 2013).

Observou-se que o aumento de peso em um indivíduo 
altera sua imagem corporal e pode provocar uma desvaloriza-
ção da sua auto-imagem e do auto-conceito, podendo assim no 
paciente obeso diminuir sua auto-estima. Como consequência 
poderão surgir sintomas depressivos, ansiosos, diminuição da 
sensação de bem estar e aumento da sensação de inadequação 
social, com consequente degradação em seus relacionamentos 
(BROWNELL, K. D, WADDEN, T, 1992)

Nestes pacientes, o frequente insucesso do tratamento 
clínico, proporciona impacto no âmbito psicossocial e favorece o 
aparecimento de novas doenças, estimulando assim o tratamento 
cirúrgico (BULT MJF, VAN DALEN T, MULLERAF, 2008).

Contudo a indicação para o tratamento cirúrgico no 
paciente obeso é permitida quando o IMC está acima do valor 
adequado(IMC> 40kgm2 e ou superior a 35kg m2), porém em 
17 de fevereiro de 2011, uma nova regulamentação foi aprovada 
no Brasil onde autoriza a realização do procedimento banda 

gástrica nos sujeitos que apresentam obesidade moderada com 
IMC a partir de 30kg m2 e que tenham obtido alguma doença 
crônica ocasionada pelo excesso de peso (MARCELINO & 
PATRICIO, 2011).

A cirurgia bariátrica tem como princípio básico restringir 
a ingestão de alimentos e diminuir a absorção do alimento no 
estômago e nos intestinos. Seu objetivo é aumentar a sensação 
de saciedade e diminuir os sinais da fome, assim produzindo 
um estado controlável de subnutrição, conseqüentemente ocor-
rendo à perda de peso, o controle das comorbidades e melhora 
da qualidade de vida (PAREJA, et al. 2006).

Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e 
Metabólica, 2013: a atuação da fisioterapeuta se faz necessário 
antes e depois da cirurgia. Sendo importante ressaltar que a 
avaliação fisioterapêutica pré-operatória é de grande impor-
tância para a relação do fisioterapeuta com o a paciente. Pois a 
avaliação que é feita antes da cirurgia, permite o início precoce 
do tratamento fisioterapêutico, que muitas vezes é crucial para 
que o paciente suporte a cirurgia.

A fisioterapia no pré-operatório tem como finalidade me-
lhorar a capacidade respiratória e função pulmonar, esclarecer 
ao paciente sobre os efeitos da anestesia, como ele se sentirá no 
pós-operatório, orientações para realização de exercícios respi-
ratórios, cinesioterapia ativa, conscientização da importância da 
tosse e da deambulação precoce, para melhoria da ventilação 
pulmonar, restauração da capacidade residual funcional (CRF) 
e na qualidade de vida (PRYOR E WEBBER, 2002), capaci-
tando o doente para o procedimento cirúrgico e prevenindo 
complicações pós-operatórias, como infecções, atelectasias e 
outras (PASQUINA et al, 2006).

Descrevem IRWIN & TECKLIN, 2003, que a fisioterapia 
pré-operatória tem a intenção de tranquilizar o paciente e conter 
a ansiedade, o que pode diminuir a dor e acelerar a recuperação.

Em sua pesquisa, TENÓRIO et al, 2010, concluiu que o 
acompanhamento dos doentes submetidos a cirurgia bariátrica, 
pela fisioterapia no período do pré e pós-operatório é de fun-
damental importância para prevenir complicações pulmonares 
inerentes ao processo cirúrgico e possibilitar a recuperação da 
função pulmonar.

A qualidade de vida reflete a forma como o indivíduo 
percebe e reage ao seu estado de saúde, e o efeito que a saúde 
tem em outros aspectos da vida, tal como trabalho, atividades de 
laser e relações sociais (DYMEK et al,2002). Do ponto de vista 
subjetivo, é o estado ou condição em que as pessoas se sentem 
competentes para atuar física, emocional e socialmente, julgan-
do suas vidas dignas de serem vividas [...]. Já objetivamente, 
compreende o conjunto de características genéticas, hábitos e 
costumes adquiridos, bem como dos tipos de comportamento 
do indivíduo, que lhe asseguram alto grau de saúde física e 
mental (LOPES, 2005).

O interesse pelo conceito qualidade de vida é relativa-
mente recente e decorre, em parte, dos novos paradigmas que 
têm influenciado as políticas e as práticas do setor nas últimas 
décadas. Os determinantes e condicionantes do processo saúde-
-doença são multifatoriais e complexos. Assim, saúde e doença 
configuram processos compreendidos como um continuo rela-
cionados aos aspectos econômicos, socioculturais, à experiência 
pessoal e estilos de vida. Consoante essa mudança de paradigma, 
a melhoria da qualidade de vida passou a ser um dos resultados 
esperados, tanto das práticas assistenciais quanto das políticas 
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públicas para o setor nos campos da promoção da saúde e da 
prevenção de doenças. 

Desta forma a avaliação da qualidade de vida dos obesos 
torna-se importante para a realização de estudos que busquem 
a compreensão desse problema de saúde pública e análise do 
impacto da queda da qualidade de vida na função diária desses 
pacientes, buscando assim a melhora física, psíquica e social, 
visando a aprimorar e melhorar a qualidade da assistência 
oferecida.

Diante do exposto, este estudo tem como objetivo analisar 
a qualidade de vida em pacientes obesos que realizaram fisio-
terapia pré-operatória de cirurgia bariátrica, além de identificar 
os aspectos sociais relacionados a família, amigos e colegas de 
trabalho desses indivíduos

MÉTODOS
Neste estudo, o método de abordagem utilizado para a 

pesquisa foi do tipo Observacional Descritivo. Para isto, fo-
ram avaliados 30 pacientes obesos com indicação de cirurgia 
bariátrica, onde os critérios de inclusão foram: idades entre 25 
e 60 anos, de ambos os sexos, que participaram do protocolo 
pré-operatório com equipe multidisciplinar composta por 
endocrinologista, nutricionista, enfermeira, psicóloga e fisio-
terapeuta, (ao todo este protocolo tem uma duração média de 
aproximadamente 12 meses), e que realizaram 10 sessões de 
fisioterapia pré-operatória na Unidade Avançada Água Verde 
no Hospital Vitória em Curitiba. Foram excluídos os pacientes 
que não realizaram as 10 sessões de fisioterapia pré-operatória.

Para avaliar a qualidade de vida destes pacientes foi criado 
pelas pesquisadoras, um questionário, após a compilação de 
dados baseados na literatura atual (Anexo 1). Este questionário 
contém 25 questões composto por 5 respostas objetivas a serem 
respondidas com um x. Estas respostas apresentam 8 variações 
de acordo com a pergunta, sendo elas: 1- excelente, muito boa, 
boa, ruim e muito ruim; 2- excelente, um pouco melhor, qua-
se a mesma, um pouco pior e muito pior, 3- muito satisfeito, 
satisfeito, insatisfeito e muito insatisfeito; 4- completamente, 
muito, mais ou menos, muito pouco e nada; 5- excelente, bem, 
regular, ruim e muito ruim; 6- muito importante, importante, 
pouca importância e nenhuma; 7- muito, mais ou menos, um 
pouco, muito pouco e nenhuma; 8- sempre, freqüentemente, 
algumas vezes, muito pouco e nunca. Estas questões enfocam os 
seguintes temas: atividades de vida diária, aspectos emocionais e 
sociais relacionados com à qualidade de vida. Após a assinatura 
do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, os questioná-
rios foram entregues somente àqueles pacientes que realizaram 
as 10 sessões de fisioterapia pré-operatória. Este questionário é 
auto aplicado na presença de pelo menos 1 (uma) pesquisadora. 

Na análise de dados a variável quantitativa como idade e 
sexo foram analisadas pela média e desvio padrão e as questões 
foram analisadas por porcentagem (%) através do programa 
Excell 2007.

Esta pesquisa está inscrita na Plataforma Brasil, com 
data de submissão de 29 de junho de 2013 e foi aprovada pelo 
Comitê de Ética e Pesquisa (CEP), comprovado pelo Parecer 
Consubstanciado do CEP de número 450.560, com data da 
relatoria de 16 de outubro de 2013.

RESULTADOS 
A população estudada era composta por 30 pacientes, sendo 

87% mulheres com idade média de 39 anos e 13% homens com idade 
média de 49 anos. Na média de idade o desvio padrão foi de 8,6 e 
EPM de 0,64. E no sexo o desvio padrão foi de 0,34 e EPM de 0,06.

Tabela 1 – Os resultados do questionário aplicado está incluso na 
tabela 1
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DISCUSSÃO
Analisando o resgate teórico sobre o impacto da fisiotera-

pia na qualidade de vida de pacientes obesos, juntamente com os 
resultados apresentados nesta pesquisa, pudemos perceber índi-
ces relevantes, onde ao serem questionados sobre a importância 
da fisioterapia no pré-operatório de cirurgia bariátrica, 70% dos 
pacientes descreveram como muito importante a realização das 
sessões antes da cirurgia. Confirmando o que TENÓRIO et al, 
2010 concluiu em sua pesquisa, de que o acompanhamento dos 
doentes submetidos a esse tipo de cirurgia, pela fisioterapia no 
período do pré e pós-operatório é de fundamental importância 
para prevenir complicações [...].

Já ao serem questionados se após as 10 sessões de fi-
sioterapia pré-operatória, os pacientes haviam sentido alguma 
mudança/melhora na qualidade/realização das atividades de 
vida diária, 73% dos pacientes responderam que sentiram muita 
mudança/melhora na qualidade/realização das atividades de vida 
diária. Na literatura PRYOR e WEBBER, 2002, descrevem que 
a fisioterapia no pré-operatório tem a finalidade de melhorar as 
capacidades funcionais bem como sua qualidade de vida.

Observando o novo contexto de saúde, que têm como foco 
a qualidade de vida, novos caminhos estão sendo trilhados, por 
diversas profissões da área de saúde. Isto reflete a forma como 
o indivíduo percebe e reage ao seu estado de saúde, tal como 
o impacto em sua vida (DYMEK et al,2002). Quando questio-
nados sobre como avaliaram sua qualidade de vida, 43% dos 
pacientes descreveram como boa, no momento. E durante seu 
horário de lazer, 53% responderam que se sentem excelente.

Sabe-se que sentimentos negativos, ansiedade e depressão 
são considerados o “mal do século”, em nossa pesquisa apenas 
47% dos pacientes entrevistados, descreveram que apresentam 
muito pouco estes sentimentos. Segundo a ABESO, 2004, a 
obesidade em sua extensão pode afetar a saúde física e psico-
lógica reduzindo assim a expectativa de vida.

O aumento de peso em um indivíduo altera sua imagem 
corporal e pode provocar uma desvalorização da sua auto-
-imagem e diminuir sua auto-estima. (BROWNELL, K. D, 
WADDEN, T, 1992). Os pacientes foram questionados sobre o 
quão satisfeitos estão consigo mesmo, e 53% deles responde-
ram que sentem-se mais ou menos satisfeitos. Já quando foram 
questionados o quão satisfeitos estão com suas relações pessoais: 
família, amigos e colegas 53% estão completamente satisfeitos.

Diante deste perfil epidemiológico e da necessidade de 
enfrentamento da obesidade e das comorbidades relacionadas, 
concluiu-se neste estudo que a atuação dos profissionais de 
fisioterapia, é de grande relevância para a prevenção de compli-
cações, no resgate e na promoção da saúde e conseqüentemente 
na restauração da qualidade de vida.
 Atualmente a fisioterapia atua na rede privada de 
saúde, participando de equipes multidisciplinares, trabalhando 
com grupos de pacientes tanto no pré-operatório como no pós-
-operatório de cirurgias inclusive das cirurgias bariátricas. Já na 
rede pública, pelo aumento significativo da demanda, constata-
-se um déficit de profissionais e uma carência de programas e 

políticas públicas de saúde específicas nesta área o que corrobora 
com a dificuldade de acesso da população a esse tratamento.

CONCLUSÃO
Baseado nos resultados apresentados, onde os pacientes 

descreveram como muito importante a participação da fisiote-
rapia no pré-operatório e que após a realização das 10 sessões 
observaram melhora na qualidade e realização das atividades de 
vida diária, conclui-se com esta pesquisa, que o acompanhamen-
to da fisioterapia no pré-operatório dos pacientes obesos com 
indicação de cirurgia bariátrica foi de fundamental importância 
para a melhora da qualidade de vida dos pacientes avaliados.

 A população Brasileira apresenta, atualmente, taxas de 
crescimento na prevalência de indivíduos com excesso de peso 
e obesidade, diante desta realidade, faz-se necessário que, os 
órgãos competentes como as secretarias Municipais, Estaduais 
e o Ministério da Saúde tracem novas estratégias de tratamento 
para a obesidade, incluindo nesta abordagem a contribuição dos 
profissionais de fisioterapia, que muito agregam na qualidade e 
efetividade do tratamento promovendo a melhora da saúde de 
forma globalizada.

 É necessário ressaltar a importância da conscientização 
dos pacientes em tratamento bem como dos profissionais envol-
vidos no processo terapêutico e das equipes multidisciplinares 
que a adesão e o comprometimento colaboram com a melhora 
significativa do bem estar geral do indivíduo. Seria interessante 
que o impacto da fisioterapia em pacientes obesos, fosse objeto 
de novos estudos no intuito de buscar um maior conhecimento 
sobre a qualidade de vida bem como uma forma de padronizar 
índices e parâmetros específicos de avaliação que permitam 
comprovar a eficácia de determinados tratamentos.
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ANEXO 1: 
QUESTIONÁRIO DE QUALIDADE DE VIDA
Nome: _____________________________________ Idade: ____ 
Sexo: _____

Instruções: Este questionário é sobre como você se sente a respeito de 
sua qualidade de vida, saúde, relações interpessoais/emocionais e outras 
áreas de sua vida, por isso, responda todas as questões. Pedimos para 
que antes de responder as perguntas, você faça uma reflexão/referência 
sobre as 4 últimas semanas. Lembre-se de que todas as informações 
referentes à sua identidade serão mantidas em sigilo. Gostaríamos de 
agradecer desde já sua participação em nossa pesquisa. 

1) Como você avalia sua saúde no momento/hoje?
(   ) Excelente       (   ) Muito Boa             (   ) Boa 
(   ) Ruim                       (   ) Muito Ruim

2) Comparado há um ano atrás, como você classificaria sua saúde em 
geral, hoje?
(   ) Excelente       (   ) Um pouco melhor   (   ) Muito pior 
(   ) Quase a mesma      (   ) Um pouco Pior 

3) Quão satisfeito(a) você está com a sua saúde?
(   ) Muito satisfeito       (   ) Satisfeito   (   ) Insatisfeito
(   ) Muito Insatisfeito

4) Como você avaliaria sua Qualidade de Vida?
(   ) Excelente       (   ) Muito Boa            (   ) Boa 
(   ) Ruim                       (   ) Muito Ruim

5) O quanto você aproveita sua vida?
(   ) Completamente      (   ) Muito     (   ) Mais ou menos
(   ) Muito pouco       (   ) Nada

6) Em que medida você tem oportunidades de atividades de Lazer?
(   ) Completamente      (   ) Muito      (   ) Mais ou menos
(   ) Muito pouco       (   ) Nada

7) Como você se sente quanto está em seu horário de Lazer?
(   ) Excelente       (   ) Bem  (   ) Regular
(   ) Ruim                       (   ) Muito ruim

8) Em que medida você acredita que sua vida tem sentido?
(   ) Completamente      (   ) Muito (   ) Mais ou menos
(   ) Muito pouco       (   ) Nada

9) O quanto você consegue se concentrar?
(   ) Completamente      (   ) Muito (   ) Mais ou menos
(   ) Muito pouco       (   ) Nada

10) Quão satisfeito(a) você está com o seu sono?
(   ) Completamente      (   ) Muito (   ) Mais ou menos
(   ) Muito pouco           (   ) Nada

11) Quão satisfeito você está consigo mesmo? 
(   ) Completamente       (   ) Muito (   ) Mais ou menos
(   ) Muito pouco        (   ) Nada

12) Na sua opinião, qual a importância da fisioterapia no pré-operatório 
da cirurgia bariátrica?
(   ) Muito Importante    (   ) Importante   (   ) Pouca Importância 
(   ) Nenhuma

13) Após a realização das 10 sessões de fisioterapia pré-operatória 
você sentiu alguma mudança/melhora na qualidade/realização das 
atividades de vida diária?
(   ) Muito  (   ) Mais ou menos     (   ) Um pouco (   ) Nenhuma

14) Você está satisfeito(a) com a sua capacidade de realizar/desempe-
nhar suas atividades do dia-a-dia? 
(   ) Completamente    (   ) Muito    (   ) Mais ou menos
(   ) Muito pouco     (   ) Nada

15) Você está satisfeito(a) com a sua capacidade para realizar/desem-
penhar seu trabalho? 
(   ) Completamente     (   ) Muito    (   ) Mais ou menos
(   ) Muito pouco          (   ) Nada

16) Você está satisfeito(a) consigo mesmo? 
(   ) Completamente      (   ) Muito     (   ) Mais ou menos
(   ) Muito pouco           (   ) Nada

17) Você está satisfeito(a) com suas relações pessoais: família, amigos 
e colegas? 
(   ) Completamente       (   ) Muito (   ) Mais ou menos
(   ) Muito pouco        (   ) Nada 

18) De que maneira sua saúde física ou problemas emocionais inter-
feriram nas suas atividades sociais ou relacionamentos com família, 
amigos e colegas?
(   ) Completamente        (   ) Muito (   ) Mais ou menos
(   ) Muito pouco         (   ) Nada 

19) Você está satisfeito(a) com sua vida sexual?
(   ) Completamente        (   ) Muito (   ) Mais ou menos
(   ) Muito pouco         (   ) Nada 

20) Com que freqüência você apresenta sentimentos negativos como 
mau humor, ansiedade, desespero ou depressão?
(   ) Sempre         (   ) Freqüentemente (   ) Algumas vezes
(   ) Muito pouco         (   ) Nunca 

21) Você pratica atividades físicas regularmente?
(   ) Sempre         (   ) Freqüentemente (   ) Algumas vezes
(   ) Muito pouco         (   ) Nunca 

22) Você sente dificuldades para realizar suas tarefas de casa (como 
lavar, limpar, cozinhar, etc) ?
(   ) Sempre         (   ) Freqüentemente (   ) Algumas vezes
(   ) Muito pouco         (   ) Nunca
 
23) Você sente dificuldades para realizar sua higiene pessoal (tomar 
banho, secar cabelo, escovar os dentes)?
(   ) Sempre         (   ) Freqüentemente (   ) Algumas vezes
(   ) Muito pouco         (   ) Nunca 

24) Você sente dificuldades no seu trabalho ou para realizar suas 
atividades diárias normais fora de casa (como fazer compras, levar os 
filhos a escola, passear, etc) ?
(   ) Sempre         (   ) Freqüentemente (   ) Algumas vezes
(   ) Muito pouco         (   ) Nunca 

25) Você sente dificuldades para realizar atividades físicas (como 
caminhar, correr, subir escadas, dançar ou fazer algum esporte)?
(   ) Sempre         (   ) Freqüentemente (   ) Algumas vezes
(   ) Muito pouco         (   ) Nunca 

Mais uma vez, gostaríamos de agradecer sua participação em nossa 
pesquisa.


