
                                         

Desenvolvimento de uma escala contínua para avaliação de 
claudicação em cabras  

 
 

Bem-vindos ao nosso inquérito online sobre claudicação em cabras. 

Convidamos-vos a registarem-se e a participarem. Vão estar a contribuir para o 
melhoramento da saúde e bem-estar nesta espécie. 

 

1º Passo: Pressionem REGISTER/ENTER. Se ainda não estiverem registados, 
pressionem novamente REGISTER. Aparece a indicação para escolherem um 
username e para colocarem o vosso email. Uma password vai ser enviada para 
o vosso email (por favor, se não receberem confirmem se não foi enviada para 
o lixo). Depois disso, seleccionem LOG IN e coloquem o username que 
escolheram e a password que vos foi enviada. 

2º Passo: Ler as instruções.  

No inquérito vão poder ver nove vídeos. Cada vídeo pode ser visto as vezes 
que quiserem. O objectivo do inquérito é classificar cada vídeo de acordo com 
três descritores numa escala visual analógica, nomeadamente: (i) alterações do 
andamento (ii) movimento vertical da cabeça (iii) arqueamento do 
dorso/garupa.  

Uma escala visual analógica é um instrumento de medida que procura dotar 
um valor a uma característica ou descritor, ao longo de uma escala contínua 
(Gould et al., 2001).  

  



Os descritores que pedimos que avaliem em cada vídeo correspondem a 
diferentes sinais de postura e andamento.  

 

  
 

Alterações do 

andamento  

Movimento 

vertical da 

cabeça  

Arqueamento do 

dorso/garupa 
  

    

Observe a forma 

como a cabra 

anda 

Se o descritor não 

estiver presente, a 

cabra vai colocar o 

seu peso de uma 

forma uniforme em 

todos os membros. 

Se estiver 

presente, e na sua 

severidade 

máxima, a cabra 

vai apresentar-se 

relutante em andar 

e não coloca peso 

no 

membro/membros 

afectados.  

 

  

Observe a forma 

como a cabeça 

da cabra se mexe  

Se o descritor não 

estiver presente, a 

cabeça da cabra 

irá manter-se 

estável quando ela 

anda. Se estiver 

presente, e na sua 

severidade 

máxima, vai 

identificar um 

movimento 

acentuado para 

cima e para baixo 

da cabeça quando 

ela anda. 

  

Observe o dorso 

da cabra 

Se o descritor não 

estiver presente, 

não vai conseguir 

observar, ou 

apenas vai 

observar uma 

forma ligeiramente 

arqueada no dorso 

da cabra na região 

da garupa. Se 

estiver presente, e 

na sua severidade 

máxima, vai notar 

uma forma 

arqueada 

acentuada na 

região da garupa 

da cabra.  

 

O objectivo é que mova o cursor da escala visual analógica para o ponto que 

acredita melhor representar a sua percepção da presença e severidade de 

cada descritor. Se considerar que não consegue classificar o descritor, por 

favor seleccione: Not possible to score.  

 

No final pedimos ainda que nos dêem algumas informações em relação à 

vossa experiencia profissional e à vossa formação para tratamento estatístico 

dos dados.  


