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TRADUÇÃO, ADAPTAÇÃO CULTURAL E VALIDAÇÃO DA ESCALA “TRUNK
CONTROL MEASUREMENT SCALE” PARA O PORTUGUÊS DO BRASIL.

Resumo
Objetivo: Traduzir, adaptar culturalmente e validar a “Trunk Control Measurement
Scale” para o português do Brasil. Método: Estudo do tipo metodológico abordando
tradução e validação de instrumento de medida. A TCMS original foi traduzida,
adaptada e validada em crianças com paralisia cerebral recrutadas no município de
Lagarto e municípios vizinhos no estado de Sergipe. As etapas de tradução e
validação foram de acordo com as instruções do Consensus based Standards for the
Selection of Health Status Measurement Instruments (COSMIN). A tradução do
inglês foi feita por dois profissionais bilíngues de forma independente. Na fase de
adaptação cultural da tradução, foram recrutados experts de quatro regiões do Brasil
(a região nordeste foi representada pelos tradutores iniciais). O comitê de experts
deveria indicar se havia necessidade de modificar a escala para torná-la mais
compreensível, através de um questionário, onde cotavam o nível de entendimento
(1 a 5 pontos, onde 1 representava difícil compreensão e 5 excelente compreensão)
e caso a compreensão fosse igual ou menor a 3, os experts deveriam realizar
comentários de como a tradução deveria ser melhorada. Após comentários, a escala
foi adaptada em sua versão final T3 e retrotraduzida para o inglês para ser enviada
aos autores originais. Na etapa da validação, as confiabilidades intra-avaliador e
interavaliador foram avaliadas pelo coeficiente Intraclass Correlation Coefficient
(ICC). A validade concorrente (TCMS x SATCo) foi avaliada pelo coeficiente de
Pearson (r) e a validade discriminante (TCMS x Ashworth) pelo coeficiente de
Spearman (rhô) e o nível de significância para os testes estatísticos foram p < 0,05.
Resultados/Discussão: O comitê de experts com média de formação = 13 anos e
média de prática clínica = 11,5 anos, apresentou uma frequência de 68,9% para
excelente compreensão, 28,9% precisa de ajustes e 2,2% de boa compreensão. Na
fase de validação a versão brasileira da TCMS foi aplicada em 10 crianças com PC
com idade média de 9 anos (± 4,44), com níveis na GMFCS I, II e V. Os resultados
da confiabilidade intra-avaliador tiveram alta confiabilidade ICC = 0,987, p < 0,0001 e
intervalo de confiança IC = 95% (0,947 – 0,997). Também se obteve um alto ICC
interavaliador = 0,990, com alto nível de significância p <0,0001 e intervalo de

confiança IC=95% (0,960 – 0,998). Para a validade concorrente obteve-se um
r=0,911 e p <0,0001 indicando que ambas as escalas avaliam as mesmas
propriedades, já para a validade discriminante obteve-se rhô = -0,58 e p >0,05
indicando que não há relação entre as propriedades das duas escalas e as suas
propriedades são diferentes. Conclusão: A versão brasileira da TCMS possui alta
confiabilidade, e é válida. Então, conclui-se que a versão traduzida, adaptada e
validade da TCMS brasileira auxiliará na prática clínica do Brasil em avaliações de
controle de tronco em crianças com paralisia cerebral podendo verificar os déficits
de maneira específica e a efetividade do tratamento. Os resultados desse estudo
foram limitados devido a amostra pequena de participantes.
Palavras-chaves: Reprodutibilidade dos testes; Paralisia Cerebral; Controle de
Tronco; criança.

TRANSLATION, CULTURAL ADAPTATION AND VALIDATION OF THE “TRUNK
CONTROL MEASUREMENT SCALE” TO THE BRAZILIAN PORTUGUESE.
Abstract:
Objectives: Translate, adapt and validate the “Trunk Control Measurement Scale” to
the Brazilian Portuguese. Methods: Study of methodologic type about the translation
and validation of a measurement scale. The original TCMS was created by Belgians
and Germans, it was translated, adapted (experts committee) and validated
(reliability intra-rater and inter-rater, concurrent validation and discriminant validation)
in children with cerebral palsy recruited in Lagarto city, Sergipe, and cities nearby.
The steps of translation and validation were according to the instructions of
Consensus based Standards for the selection of health status Measurement
Instruments (COSMIN). The translation from English was made by two bilingual
independent professionals. The cultural adaptation phase recruited experts from four
Brazilian regions (The Northeast was represented by the initial translators). The
Expert committee should indicate the need to modify the scale and make it more
understandable, through questionnaires (which the level of understanding is 1-5
where 1 represented difficult understanding and 5 excellent understanding) and if the
understanding was equal or minor than 3, the experts should make comments on
how the translation can improve. After the comments, the scale was adapted on its
final version T3 and back translated to English to be sent to the original writes. The
reliability intra-rater and inter-rater were verified by the Intraclass Correlation
Coefficient (ICC).

The concurrent validity (TCMS x SATCo) was verified by the

Pearson coefficient (r), the discriminant validity was verified by Spearman’s Rhô and
the significance level was set at p <0,05. Results/Discussion: On the validation
phase, the experts had a mean graduation age = 13 and a mean clinical practice =
11,5, presenting a frequency of “5” 68,9%, “3” 28,9% and “4” 2,2%. On adaptation
phase, some evaluators indicated the need to modify the scale and made comments
to help make changes for better understanding. On validation phase the Brazilian
version of TCMS was applied on 10 children with CP with mean age of 9 years old (±
4,44), with levels V, II and I on GMFCS. The statistical analysis verified a high
reliability for intra-rater with ICC = 0,987, p <0,0001 and confidence interval CI = 95%
(0,947 – 0,997). The inter-rater reliability also got a high ICC = 0,990, with a high
level of significance p <0,0001 and confidence interval CI = 95% (0,960 – 0,998).

For the concurrent validity it was obtained r=0,911 and p <0,0001, indicating that
both scales evaluate the same properties, and the discriminant validity got a rhô = 0,58 and p >0,05 indicating that there were no relations between the scales
properties. Conclusion: The Brazilian version of TCMS, has a high reliability, and is
valid. So, we can conclude that the translated, adapted and validated version of
Brazilian TCMS will help with clinical practice in Brazil for Trunk Control Evaluations
in children with Cerebral Palsy being able to verify the deficits and the outcomes of
the treatment more specifically. The results of this study were limited due to the low
number or participants.
Keywords: Reproducibility of results; Cerebral Palsy; Trunk Control; Child.
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INTRODUÇÃO
A paralisia cerebral (PC) pode ser descrita como “uma síndrome que ocorre
durante o período de desenvolvimento encefálico fetal ou infantil, sendo definida
como um grupo de distúrbios permanentes, não progressivos, da postura e do
movimento, que causam limitações nas atividades”(1). As alterações motoras da
paralisia

cerebral

podem

vir

acompanhadas

de

distúrbios

cognitivos,

comportamentais, problemas neuromusculares, limitações de atividades e restrições
à participação(1). As alterações neuromusculares são manifestadas entre outras
disfunções como posturas anormais, perda de controle motor, perda de coordenação
motora, redução de controle de tronco e do equilíbrio(2) .
O controle do tronco possui um papel essencial para manter o equilíbrio,
especialmente na posição sentada quando atua como base de suporte estável
durante a execução dos movimentos(2), ele é necessário para o desenvolvimento da
função motora grossa, principalmente para as atividades de alcance (3). Entretanto,
em decorrência das alterações no tônus, fraqueza muscular, redução da amplitude
de movimento, desorganização do recrutamento muscular e redução da força
isométrica, nem sempre o controle do tronco é eficiente e funcional em crianças com
PC. Essas disfunções dificultam as transferências e adaptações posturais do tronco,
consequentemente

limitando

uma

série

de

atividades

com

os

membros

superiores(3).
Para a avaliação do controle de tronco enquanto sentado, existe uma escala
traduzida e adaptada para o português do Brasil a “Segmental Assessment of Trunk
Control” SATCo. Originalmente foi criada por Butler et al, (2010) e foi traduzida para
o português por Cardoso et al. (2017), foi desenvolvida para crianças com distúrbios
motores, avalia o equilíbrio estático, movimento ativo e as reações a um distúrbio
externo(4). O controle de tronco é testado em níveis de suporte ou apoio, o
terapeuta fornece um suporte horizontal bilateral em 6 pontos do tronco e vai
avaliando os domínios reações posturais, o último item da escala é realizado sem
apoio no tronco. A pontuação da escala SATCo se dá pela presença do controle ou
ausência de controle no nível de suporte e reação postural esperada. A SATCo é
uma escala observacional dicotômica pois avalia presença ou ausência de um item
(5).
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Existe outro instrumento que avalia o controle do tronco, com itens e
pontuação mais detalhada e sem a necessidade de impor suporte externo no tronco
do paciente, esse instrumento é o “Trunk Control Measurement Scale” (TCMS), ela
foi desenvolvida por pesquisadores belgos e alemães especificamente para a
paralisia cerebral, podendo ser aplicada originalmente a partir dos 8

até os 15

anos(6), mas outros artigos verificaram e comprovaram sua aplicabilidade em
crianças de 5 até os 19 anos(7). A TCMS avalia três componentes fundamentais do
tronco, o tronco estático no domínio de equilíbrio estático, a movimentação dinâmica
do tronco no domínio de equilíbrio dinâmico enquanto sentando e a execução da
movimentação ativa das extremidades superiores no domínio de alcance dinâmico.
Possui 15 itens que avaliam o equilíbrio estático enquanto sentado (5 itens), o
controle do movimento seletivo (7 itens) e o alcance dinâmico (3 itens), alguns itens
são divididos em a, b e c. Sua escore vai de 0 (mínimo) até 58 (máximo),
dependendo se o paciente consegue realizar o movimento normalmente, se ele
realiza o movimento com compensações ou se ele não consegue realizar o
movimento(6). Quanto maior é o escore, maior é o controle de tronco demonstrado
pelo paciente avaliado(8). Sua aplicação é realizada com o paciente sentado sem
encostar os pés no chão, sem apoio para as costas e braços. E cada item é
realizado três vezes, a melhor performance é levada em consideração no escore(6).
O tronco é uma das áreas mais afetadas pelas alterações da paralisia
cerebral, seus acometimentos podem afetar diretamente as extremidades corporais,
causando alterações nas transferências, movimento e equilíbrio. Então para realizar
uma abordagem mais detalhada e traçar um plano terapêutico adequado, é
necessário avaliar o controle de tronco em crianças com paralisia cerebral.
Considerando que a única escala traduzida para o português do Brasil foi a SATCo
que avalia dos 3 meses aos 17 anos e não avalia a movimentação seletiva de todos
os componentes do tronco e extremidades relacionadas ao tronco. Então, é
necessário a tradução, adaptação e validação de uma escala que abranja um
intervalo maior de idades, seja mais fácil de aplicar e forneça maiores detalhes sobre
a qualidade do controle do tronco. A TCMS foi desenvolvida especificamente para
crianças com paralisia cerebral, pode ser aplicada em crianças e adolescentes de 5
a 19 anos, avalia o controle seletivo de tronco de maneira mais específica,
possuindo pontuação mais detalhada para cada item e domínio, verifica a presença
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de compensações e explica a forma que as compensações podem ocorrer durante o
movimento.
Para suprir a lacuna, o presente estudo propõe traduzir, adaptar culturalmente
e validar a “Trunk Control Measurement Scale” para o português do Brasil.
MATERIAIS E MÉTODOS
O presente estudo é do tipo metodológico de tradução, adaptação cultural e
validação de instrumento de medida, seguindo as recomendações do Consensus
Based Standards For The Selection Of Health Status Measurement Instruments
(COSMIN). O projeto foi realizado na Universidade Federal de Sergipe (UFS),
campus Lagarto desenvolvido no período de maio 2019 a novembro de 2019. Foi
aprovado pelo comitê de ética da UFS (Número do parecer: 1.114.628.; CAAE:
43225914.7.0000.5546.).
O estudo consistiu em duas partes: A primeira correspondente a tradução e
adaptação cultural da escala Trunk Control Measurement Scale (TCMS) e a
segunda etapa corresponde a validação da escala traduzida.
ETAPA DA TRADUÇÃO
A tradução da Trunk Control measurement Scale foi realizada por dois
fisioterapeutas bilíngues, sendo um dos terapeutas, especialista na área da
fisioterapia neurofuncional. O tradutor 1 (tradutor 1) traduziu a escala original e foi
criada uma versão chamada de tradução 1 (T1) e o tradutor 2 (tradutor 2) traduziu a
escala original criando uma segunda versão chamada de tradução 2 (T2). Em
seguida,

as

duas

traduções

foram

analisadas,

comparadas,

corrigidas

gramaticalmente e juntadas na versão T1&2.
Levando em consideração que os tradutores da escala são da região
Nordeste, foram selecionados fisioterapeutas especialistas clínicos no atendimento
de crianças com paralisia cerebral das outras quatro regiões do Brasil (Norte, Sul,
Sudeste e Centro-oeste) para participarem do comitê de experts e adaptarem a
escala culturalmente a língua brasileira especificamente a função deles foi de avaliar
o entendimento da versão traduzida da escala (T1&2) em dois momentos: apenas
com a leitura e após aplica-la em uma criança de sua escolha que se encaixasse
nos critérios de inclusão da escala (5 a 19 anos e diagnóstico de PC).
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A escala T1&2 foi encaminhada para o comitê de experts, junto de um termo
de sigilo, termo de consentimento e livre esclarecimento e dois questionários de
entendimento, um de somente com a leitura e o outro após a aplicação da escala. O
questionário utilizou a escala de Likert com pontuação de 1-5, onde (5) indica “ótima
compreensão” (4), “boa compressão” (3), “necessita de alterações” (2), “ambíguo”
(1) e “incompreensível”. Caso a pontuação nos questionários fosse 3 ou menor do
que 3, os experts foram requisitados a realizar comentários para ajudar nas
alterações da escala.
Após análise da pontuação dos questionários e dos comentários do comitê de
experts, as possíveis alterações serão realizadas tornando a escala culturalmente
adaptada em uma nova versão a T1&2 adaptada culturalmente, incorporando as
sugestões do comitê de experts. Em seguida essa versão será retrotraduzida para o
inglês e enviada para os autores originais, a versão final após aprovação dos
autores originais será a versão final T3(Figura 1).
[Inserir Figura 1 aqui]
ETAPA DA VALIDAÇÃO
PARTICIPANTES
Para a etapa de validação, foram recrutados por meio do telefone, crianças e
adolescentes do município de lagarto e dos municípios ao redor. Foram entregues
duas cópias do termo de consentimento livre e esclarecimento do projeto para serem
assinados pelos responsáveis dos participantes, um deles ficou com os
responsáveis e o outro foi entregue aos fiscais do estudo. Foram incluídos no
estudo, crianças com paralisia cerebral dentre as idades de 5-19 anos e foram
excluídas crianças com menos de 5 anos e mais de 19 anos e que possuíam outra
doença neurológica.
O processo de coleta para a validação ocorreu no centro de simulações da
UFS, onde foram coletados os dados sócio demográficos e clínicos dos
participantes. Na parte dos dados clínicos, a escala Gross Motor Function
Classification System (GMFCS) e o Manual Ability Classification System (MACS)
foram aplicados.
VALIDAÇÃO CONCORRENTE
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Como validade concorrente, a versão brasileira da Segmental Assessment of
Trunk Control (SATCo) foi aplicada por dois terapeutas onde um executava os
suportes e reações e o outro cotava. Esses terapeutas não estavam envolvidos na
aplicação e cotação da TCMS. Ambos foram capacitados, para avaliar o controle de
tronco com a escala SATCo.
VALIDAÇÃO DISCRIMINANTE
Como validade discriminante, a escala Modificada de Ashworth (MAS) foi
aplicada para verificação do grau de espasticidade apresentada pelos pacientes.
Tendo sido aplicada nos membros superiores e inferiores das crianças por um
terapeuta capacitado, não envolvido em outras avaliações. A MAS apresenta uma
escore mínima de 0 e máxima de 4, a escala apresenta escore 1+ então alguns
autores consideram a escore de 0-5, ou o escore 1+ pode ser considerado a nível de
cálculo estatístico como 1,5.(9) .
CONFIABILIDADE
A) CONFIABILIDADE INTERAVALIADORES
Para a verificação da confiabilidade interavaliadores, a escala foi pontuada
por dois avaliadores independentes que não se comunicavam ou discutiam sobre
suas pontuações (A1 e A2), a TCMS foi aplicada por uma terceira pessoa que só
posicionava a criança e dava o comando verbal de cada item, não opinava e nem
discutia com os avaliadores sobre pontuação. Cada item foi aplicado três vezes
conforme as instruções da escala e o melhor escore foi levado em consideração. Em
nenhum momento houve comunicação entre o A1 e A2, os dados foram tabulados
independentemente e uma quarta pessoa (SS) fez toda a análise estatística.
B) CONFIABILIDADE INTRA-AVALIADORES
Para verificação da confiabilidade intra-avaliadores, a coleta foi realizada em
duas datas diferentes com uma semana de intervalo. A TCMS foi aplicada pelos
mesmos avaliadores nas mesmas crianças uma semana após a primeira avaliação.
A tabulação dos dados foi feita por cada avaliador e uma outra pessoa não envolvida
na coleta (SS) fez a análise estatística.
ANÁLISE ESTATÍSTICA
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O programa utilizado para tabulação dos dados foi Excel e para realização da
análise estatística foi o Statistical Product and Service Solutions (SPSS), licença
concedida para coautora (SS) pela McGill University alumnium students.
Para a validade concorrente foi utilizado o coeficiente de correlação de
Pearson (r), sendo uma medida de associação linear entre as variáveis contínuas no
qual apresenta valores de -1 a 1 indicando relação positiva ou negativa das
variáveis, 0 indica que não há relação linear. Para a interpretação dos dados o r =
0,10 – 0,30 indica relação fraca; r= 0,40 – 0,6 moderada; r=0,70 – 1 forte(10). Já
para a validade discriminante foi utilizado o índice de Spearman’s rhô também uma
medida de associação linear, mas entre as variáveis contínuas e ordinais, no caso a
Ashworth é uma escala ordinal.
Para a verificação da confiabilidade intra e interavaliador foi utilizado o
Intraclass Correlation Coefficiente (ICC), sendo um dos testes mais utilizados para
verificação da confiabilidade, não apresentando correlação nos valores de 0- 0,25,
baixa 0,25-0,50, média 0,50-0,75 e excelente acima de 0,75(11). O nível de
significância dos testes estatísticos foi estabelecido com p <0,05(12).
RESULTADOS
TRADUÇÃO DA ESCALA
A versão inglesa da Trunk Control Measurement Scale, desenvolvida pela Drª
Heyrman et al (2011), foi traduzida por dois fisioterapeutas brasileiros com
autorização dos autores originais.
O comitê de experts convidado foi composto por 1 fisioterapeuta para cada
uma das 4 regiões do Brasil: Sul, Sudeste e Centro-oeste e 2 fisioterapeutas na
região Norte, com experiencias na área de fisioterapia neurofuncional pediátrica e
anos de graduação diferentes (Tabela I).
[Inserir Tabela I aqui]

ADAPTAÇÃO DA VERSÃO BRASILEIRA
Três experts (E1, E2 e E3) com média de anos de formação = 13 e média de
anos de prática clínica com PC = 11,5, todas do sexo feminino, enviaram o
questionário de entendimento com somente leitura. Na Figura 2 se encontra a
quantidade da pontuação 1-5 por Expert.
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[Inserir Figura 2 aqui]

A análise dos resultados do questionário de entendimento, verificou uma
média de 4.4 e uma mediana de 5 (±0,90), indicando uma boa compreensão para a
leitura da TCMS. A frequência da pontuação do questionário de entendimento foi
colocada na Figura 3.
[Inserir Figura 3 aqui]

Os comentários dos experts foram analisados e algumas adaptações culturais
foram feitas na escala (Tabela II).
[Inserir Tabela II aqui]

VALIDAÇÃO
PARTICIPANTES
Foram selecionados 35 indivíduos com diagnóstico de paralisia cerebral do
município de lagarto e dos arredores, eles foram convidados por meio de ligação
telefônica, onde 20 recusaram participar do estudo e 15 aceitaram, porém na coleta
só apareceram 12 indivíduos dos quais 2 foram excluídos por não se encaixarem
nos critérios de inclusão, restando 10 participantes (Figura 4).

[Inserir Figura 4 aqui]

Um total de 10 crianças participaram do estudo com idade média de 9 anos (±
4.44), sendo 9 do sexo masculino e 1 do sexo feminino, com distribuição anatômica
do déficit motor 5 hemiplégicos e 5 tetraplégicos, com variação da classificação da
GMFCS dos níveis V, II e I, e classificação na Manual Ability Classification System
(MACS) V, IV, II e I. Sendo que 8 participantes fazem fisioterapia e 2 não fazem
fisioterapia. A escala ASHWORTH foi aplicada e verificou que 5 crianças
apresentavam espasticidade (Tabela III).
[Inserir Tabela III aqui]
CONFIABILIDADE
A análise da confiabilidade intra-avaliador (teste/reteste) da TCMS para o
avaliador 1 obteve um ICC=0,987, com um intervalo de confiança (IC)= 95% (0,9470,997) e um p <0,0001, na análise intra-avaliador (teste/reteste) do avaliador 2
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obteve

um

ICC=0,986,

com

IC=95%

(0,947-0,997)

e

p

<0,0001

ambos

demonstrando uma excelente confiabilidade e alta significância. Já na análise de
confiabilidade interavaliadores (avaliador 1 x avaliador 2), obteve-se um ICC= 0,990,
um IC de 95% (0,960-0,998) e um p <0,0001 também demonstrando excelente
confiabilidade com alta significância para o p (Tabela IV).

[Inserir Tabela IV aqui]
VALIDADE
Para a validade concorrente TCMS x SATCo, o valor obtido no coeficiente de
Pearson foi de r = 0,911 com p <0,0001 indicando uma forte correlação linear entre
as variáveis com uma alta significância (Tabela V). Para a validade discriminante
TCMS x Ashworth, o coeficiente de Spearman’s rhô = -0,58 e um p >0,05
sinalizando que não há correlação entra a escala de controle de tronco TCMS e a de
espasticidade Ashworth (Tabela VI).

[Inserir Tabela V aqui]
[Inserir Tabela VI aqui]

DISCUSSÃO
Este estudo teve como objetivo traduzir, adaptar e validar culturalmente a
“Trunk Control Measurement Scale” tornando a mesma viável para a prática clínica
no Brasil. Para saber sobre eficácia de tratamentos é necessário utilizar
instrumentos validados. A maioria das escalas clínicas são criadas em línguas
estrangeiras e com costumes e linguagens que diferem da cultura brasileira.
Consequentemente o uso de escalas na clínica e na pesquisa fica limitado, então é
necessário a sua tradução, adaptação cultural e posteriormente validação para que
possa ser usada em um país diferente da que foi desenvolvida (13).
A TCMS originalmente criada por pesquisadores belgas e alemães (6), já
demonstrou boa confiabilidade, validade e responsividade em suas versões
traduzidas para outras línguas (coreano e turco)(14). No nosso estudo considerando
que o Brasil tem diferenças culturais regionais, recrutamos experts que
representavam as 5 regiões do Brasil. Em comentário ao questionário de
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entendimento, os experts sugeriram trocar os números (1,2,3,4 e 5) por letras na
parte de instruções de escore e trocar o nome “ESCORE” por “INSTRUÇÕES DE
PONTUAÇÃO”. Essa sugestão foi pertinente, pois reduz as dúvidas quanto o local
exato da pontuação. Então as sugestões foram acatadas e a numeração foi trocada
por letras e a nomenclatura “INSTRUÇÕES DE PONTUAÇÃO” foi inserida.
Outra sugestão foi em relação a alguns termos nos itens “8b” e “9b” que não
ficaram claros durante a leitura da escala sendo estes termos o “alongamento e
encurtamento”, então foi necessário adicionar uma explicação no item. Sendo assim,
o termo encurtamento foi definido como encurtamento fisiológico igual ao da
contração muscular no mesmo lado em que a movimentação é requisitada.
No item “12a” o comitê sinalizou dificuldade de entendimento em outro termo,
sendo este o movimento “shuffle pélvico”, então foi necessário colocar uma
explicação adicional sobre o movimento. Em sua descrição foi adicionado “como se
estivesse transferindo peso de uma nádega para outra e deslocando ao mesmo
tempo”.
O comitê também sugeriu ditar no item em qual lado do corpo o movimento
será realizado primeiro. Isso reflete na padronização, já que é necessário seguir uma
ordem, então foi adicionado na escala o lado de iniciação do movimento começando
com “perna direita” primeiro e depois “perna esquerda”. Adicionalmente, foi sugerido
a adição do termo “AMBAS AS MÃOS” em itens que requerem movimentação das
duas mãos ao mesmo tempo, o pedido foi acatado e o termo foi inserido.
A quantidade de comentários reflete que, só traduzir a escala não é suficiente,
necessitando também de uma adaptação cultural para melhor entendimento da sua
aplicação. Então os comentários foram de grande importância, pois ajudaram a
adaptar a tradução T1&2 para uso no Brasil.
Para avaliação do controle de tronco no Brasil, a escala SATCo é utilizada por
ter sido traduzida para o país. A SATCo só fornece informações sobre o tronco
estático e sua reação as perturbações, não leva em consideração a atividade
dinâmica do tronco(15), além de que a única movimentação ativa requisitada é a
movimentação de cervical com rotação de 45º para a direita e esquerda. Também
necessitando fornecer um nível de suporte no tronco para o teste, sendo que é mais
fácil fornecer esse suporte em crianças menores, mas não é muito fácil fazer isso em
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crianças maiores e em adolescentes, no item “reativo”, onde a postura estável é
perturbada, também é mais difícil desestabilizar crianças maiores.
Um estudo que aplicou a SATCo com o objetivo de verificar a confiabilidade
intra-avaliador e interavaliador em dias diferentes por meio de filmagem e aplicação
presencial, verificou que a concordância entre os escores obteve uma discrepância
sendo que na comparação do avaliador A e avaliador B no domínio “estático” a
concordância foi de 70%, no domínio “ativo” 55% e no domínio “reativo” 67%; Os
mesmos autores também criticam o posicionamento do paciente durante o teste,
indicando uma posição alternada para a execução do mesmo e também aumento do
suporte para crianças com GMFCS nível 5(16).
Para validação concorrente, dois instrumentos que avaliam o mesmo
constructo são testados e ambos devem apresentar uma boa correlação (17), como
a SATCo avalia o controle de tronco em crianças, ela foi escolhida para testar a
avaliação concorrente da versão brasileira da TCMS. Os resultados do presente
estudo, indicaram que a TCMS e a SATCo possuem uma alta correlação r = 0,911
(p<0.0001) indicando que ambas avaliam as mesmas propriedades. Então, o
resultado apresentado por esse estudo confirma que a versão brasileira da TCMS
consegue avaliar o controle de tronco em crianças com paralisia cerebral.
A escala modificada de Ashworth é uma das escalas mais utilizadas na
prática clínica para a avaliação da espasticidade. Flamand et al. (2013), realizou
uma revisão sistemática para avaliar a qualidade e o conteúdo das escalas de
medida de espasticidade, em relação a Ashworth modificada, sua confiabilidade
possui uma alta variação dentre os estudos indo de um ICC moderado (0,56), a bom
(0,73) e a excelente (0,87)(18). Como a Ashworth possui um ICC de moderado a
excelente, isso demonstra confiabilidade para a aplicação clínica para verificação da
espasticidade. Como para a avaliação discriminante as variáveis devem avaliar
constructos ou domínios divergentes (17), a Ashworth foi utilizada, pois avalia a
espasticidade enquanto a TCMS avalia o controle de tronco. O presente estudo
demonstrou que a TCMS e a Ashworth apresentam uma divergência entre elas,
apresentando um coeficiente de Spearman’s rhô = -0,58 (p > 0,05), indicando uma
relação linear negativa em suas propriedades e uma não associação. Esse
resultado, mostra que o constructo e domínio da Ashworth e versão brasileira da
TCMS são diferentes.
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Em 2017, Heo e Shin (8) traduziram e validaram a TCMS para o coreano, no
estudo a escala foi aplicada por 4 avaliadores em 15 crianças com PC espástica,
com idade média de 8,13 anos. O estudo obteve bons resultados de confiabilidade
com o ICC >0.90 em todos os domínios da escala e com nível de significância p
<0,05(8). Como no presente estudo, a população na qual a escala foi aplicada
também foi pequena (n=15), sendo que ambos estudos, o nosso e o coreano,
apresentam uma excelente confiabilidade intra e interavaliador com um ICC = 0,900
para o estudo de Heo e Shin (8),e já no presente estudo, a versão brasileira obtevese um ICC = 0,987 para confiabilidade intra-avaliador e um ICC = 0,990 para
interavaliador, com um alto índice de significância para ambos com p <0,05 para
Heo e Shin (8) e p <0,0001 e <0,0001 respectivamente para o presente estudo,
demonstrado que a escala é confiável em diferentes línguas e populações.
Yildiz et al. (2018) (19), avaliou a influência do controle de tronco na função
das extremidades superiores em crianças com paralisia cerebral unilateral e bilateral.
A TCMS foi aplicada junto do Quality of Upper Extremity Skills Test (QUEST) em 32
crianças com PC com idades dos 5 aos 12 anos. Foi evidenciado uma boa
correlação no teste de correlação de Spearman (0.716) para paralisia cerebral
unilateral e (0,804) para bilateral, com um P <0,001 para ambos(19) . O estudo
demonstrou que crianças com menor controle de tronco possuem maior dificuldade
em realizar movimentação de extremidades de maneira isolada.
Ozal et al. (2019) (15) traduziu e validou a escala TCMS para a Turquia, dois
terapeutas aplicaram a escala em 50 crianças de ambos os sexos com idade média
de 6.6 anos, em duas ocasiões e para realizar sua validação a TCMS foi comparada
ao GMFM-parte B. Os valores do ICC tanto para confiabilidade intra-avaliador (0,992
– 0,998) quanto para interavaliador (0,976-0,991) foram altos, com um intervalo de
confiança (IC) de 95%, a correlação de coeficiente de Spearman também
demonstrou uma excelente relação (rhô = 0,861) e um P de <0,05 demonstrando
significância nos resultados(15). O estudo confirma a validade e confiabilidade da
escala para outras línguas além do inglês, demonstrando uma alta confiabilidade em
um maior número de crianças do que outros estudos. Mesmo não tendo muitos
participantes, o presente estudo se assimilou ao de Ozal et al. (15) com uma
excelente confiabilidade interavaliador ICC = 0,990 e intra-avaliador ICC = 0,987, um
ótimo intervalo de confiança IC 95% (0,960-0,998) e um alto nível de significância p
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<0,0001. Ambos os estudos demonstram uma excelente confiabilidade para
aplicação das escalas em suas respectivas línguas.
Hansen et al (2018), verificou a confiabilidade intra-avaliador e interavaliador
da SATCo por meio de vídeos e aplicação presencial da escala(16). Como no
presente estudo o qual aplicou a TCMS, a população avaliada por Hansen possuía
níveis I-V no GMFCS. O estudo de Hansen et al (2018) obteve um ICC > 0,90 tanto
para

confiabilidade

intra-avaliador

quanto

Interavaliador

para

a

SATCo,

demonstrando um resultado excelente como os obtidos no presente estudo com a
aplicação da versão brasileira da TCMS com um ICC = 0,998 para confiabilidade
intra-avaliador quanto para interavaliador.
Uma das limitações obvias desse estudo, foi a baixa quantidade de
participantes, sendo que de 35 pessoas só 10 participaram da pesquisa e isso se
deu em grande parte devido à falta de transporte. Entretanto, a pesquisa de
validação continuará no Paraná, Pará e Minas Gerais, com recrutamento de mais
crianças para a validação.
Diante dos resultados apresentados no estudo, a versão brasileira da TCMS
demonstra ter uma excelente confiabilidade intra-avaliador e inter-avaliador. Como o
controle de tronco precisa ser avaliado devido seu impacto na movimentação ativa
da criança, então conclui-se que a tradução, adaptação e validação da versão
brasileira da TCMS auxiliará na prática clínica para a identificação dos déficits no
controle de tronco em crianças com paralisia cerebral, tornando as intervenções
mais especificas e verificando a efetividade do plano terapêutico.
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TABELA I: Dados sociodemográficos do comitê de experts.
EXPERT

REGIÃO

ANOS DE
FORMADO

ANOS DE EXPERIÊNCIA

E1
E2
E3
E4
E5

Sudeste
Norte
Centro-Oeste
Sul*
Norte*

16
2 anos e meio
20
17
14

16
3 anos e meio
15
15
14

* = expert que não respondeu os questionários.
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TABELA II: Comentários do comitê de experts e alterações feitas na escala.
ITEM ORIGINAL
2. Paciente levanta braços na
altura dos olhos em 1s e retorna a
posição inicial

COMENTÁRIOS DOS EXPERTS
(E1): Acho que tanto no título quanto aqui
deveria estar descrito AMBOS OS
BRAÇOS
(E2):
Verificar a possibilidade de colocar
AMBOS OS BRAÇOS para melhor
compreensão da informação no título e na
pergunta

ITEM MODIFICADO
2. Paciente levanta AMBOS BRAÇOS na
altura dos olhos em 1s e retorna a
posição inicial.

3. O terapeuta cruza uma perna
do paciente em cima da outra. (E2): Acho que no título poderia ajudar a
(Fazer com a perna direita e frase em negrito “(Fazer PRIMEIRO com a
depois a esquerda)
perna direita e depois a esquerda)

3. O terapeuta cruza uma perna do
paciente em cima da outra. (Fazer
PRIMEIRO com a perna direita e
depois COM a esquerda).

5. Paciente abduz a perna > 10cm (E1): Deixar claro que é uma perna de 5. Paciente abduz o QUADRIL >10cm e
retornar para a posição inicial. Primeiramente
e retorna para a posição inicial.
cada vez.
com o quadril DIREITO e em seguida com o
ESQUERDO.
(E2): No item (título desta questão) deixar
*(10 cm de largura = largura do joelho)*
claro que é uma perna de cada vez ou ‘mínimo’ = pequenos movimentos do tronco, sem
determinar qual lado da perna começa sinais evidentes de compensação durante o
primeiro.
movimento da perna
‘evidente’ = sinais evidentes de compensação, ex.
Flexão lateral e flexão de tronco.

6b. Paciente compensa com
aumento da extensão cervical,
aumento da flexão de tronco,
aumento da lordose lombar,
aumento da flexão de joelho,
outra compensação.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(E1): Fiquei na dúvida se deveria marcar
no quadro (onde estava o número 0) ou se
deveria marcar as numerações estavam
no Score (1,2,3,4 e 5)

6b. Paciente compensa com (a) aumento
da extensão cervical, (b) aumento da
flexão de tronco, (c) aumento da lordose
lombar, (d) aumento da flexão de joelho,
(e) outra compensação.
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7b. Paciente compensa com (1)
aumento da flexão cervical, (2)
aumento da flexão de tronco, (3)
aumento da extensão de joelho,
(4) outro.
8a. O paciente é instruído a tocar
a maca com o cotovelo no nível
da
cabeça
femoral
(por
encurtamento do lado ipsilateral e
alongamento do contralateral) e
retornar a posição inicial

(E1): Fiquei na dúvida se deveria marcar
no quadro (onde estava o número 0) ou se
deveria marcar as numerações estavam
no Score (1,2,3 e 4)

Paciente compensa com (a) aumento da
extensão cervical, (b) aumento da flexão
de tronco, (c) aumento da extensão de
joelho, (d) outro.

(E1): “Necessita esclarecer a questão do
encurtamento e alongamento – demorei
um pouco para entender – ajudaria colocar
do tronco? Ou da região pélvica? Isso vale
para todos os itens que que tenham esta
parte de alongamento/encurtamento.”

8a. O paciente é instruído a tocar a maca
com o cotovelo no nível da cabeça
femoral (fazendo para isso uma
inclinação ou flexão lateral de tronco,
encurtando ou contraindo os músculos do
tronco lado ipsilateral e fazendo um
alongamento dos músculos do tronco
(E2): “Na minha opinião achei um pouco contralateral) e retornar a posição inicial.
confuso a descrição no TÍTULO deste
item, pois, eu não sei qual a região do
corpo
apresenta
encurtamento/alongamento.
A
parte
solicitada seria a coluna?”

(E3): “fisiológico?"
8b. O paciente (1) não apresenta (E3): Fiquei confusa nesse item zero é o
encurtamento/alongamento
pior
desempenho?
Mas
não
ter
durante o movimento ou (2) encurtamento não seria bom?”
apresenta
encurtamento/alongamento
em
lados opostos dos esperados.

8b. O paciente (1) não apresenta
contração
ou
encurtamento*
dos
músculos do tronco durante o movimento
de flexão lateral de tronco ou (2)
apresenta contração–encurtamento /
alongamento em lado oposto ao da
flexão lateral do tronco.
*encurtamento nesse item é fisiológico e
igual a contração muscular.

9b. Paciente não apresenta (E1): Necessita esclarecer a questão do 9b. O paciente: (a) não apresenta
alongamento /encurtamento.
encurtamento e alongamento – demorei contração
ou
encurtamento*
dos
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um pouco para entender

músculos do tronco e da lateral da pelve
durante o movimento de elevação de
pelve ou (b) apresenta contração –
encurtamento / alongamento em lado
oposto ao da elevação de pelve.
*encurtamento nesse item é fisiológico e
igual a contração muscular.

(E1): Fiquei na dúvida se deveria marcar
no quadro (onde estava o número 0) ou se
deveria marcar as numerações estavam
no Score (1,2,3)
(E1): Poderia estar mais claro no título que
é para rodar para os dois lados.

9c. Paciente compensa: (a) flexão
cervical contralateral, (b) deslocamento
lateral de tronco evidente, (c) outro

10a. (escore 0). O paciente (1) cai, (E1): Fiquei na dúvida onde marcar a
(2) não consegue rodar o tronco pontuação. Sugiro trocar os exemplos por
superior, Ex. Não consegue letras
realizar o movimento de rotação
mesmo com o tronco todo, (3)
não demonstra rotação seletiva
do tronco superior (faz em bloco,
ou com o tronco todo).

10a. O paciente: (a) cai, (b) não
consegue rodar o tronco superior, Ex.
Não consegue realizar o movimento de
rotação mesmo com o tronco todo, (c)
não demonstra rotação seletiva do tronco
superior (faz em bloco).

9c. Paciente compensa: (1) flexão
cervical
contralateral,
(2)
deslocamento lateral de tronco
evidente, (3) outro.
10a. O paciente é instruído a fazer
uma rotação do tronco superior
três vezes com a cabeça fixada
na posição inicial. O movimento é
iniciado pela cintura escapular.

10a. O paciente é instruído a fazer
rotação do tronco superior três vezes,
para ambos os lados, mantendo a
cabeça na posição neutra. O movimento
(E2): No título do item 10a, a posição é iniciado pela cintura escapular
inicial seria a “posição neutra da cervical”?
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12a. Posição inicial – braços (E3): Achei confusa a redação do que se
cruzados na frente do tronco.
pede que o paciente faça. É para ir para os
lados ou para frente e para trás ou ambos?
O paciente é instruído a realizar o
movimento de deslocar a pelve
três vezes para frente e retornar
para trás três vezes para a
posição inicial
O
deslocamento
da
pelve
(Shuffle)
=
combinação
do
movimento de flexão lateral e
rotação com a pelve, alternando
esquerda e direita, deslocando o
peso para um lado e para outro e
movendo para frente ou para trás.

13. O paciente é instruído a
alcançar com ambos os braços
um alvo a sua frente, na altura
dos olhos, colocado na distância
correspondente ao comprimento
do
antebraço
(olecrano
processo estiloide) e retornar à
posição inicial.
13. (Instruções de pontuação 0):
O paciente alcança o alvo, mas
com dificuldade na performance.
Dificuldades são: (1) Realiza
muito esforço, Ex. Lento e com
dificuldade ou (2) Usa algum
suporte de mão quando retorna

12a. Posição inicial – braços cruzados
na frente do tronco.

O paciente é instruído a realizar o
movimento de deslocar a pelve três
vezes para frente e para trás três vezes e
retornar para a posição inicial
Descrição
do
movimento:
O
deslocamento da pelve (Shuffle) =
combinação do movimento de flexão
lateral e rotação com a pelve,
alternando
esquerda
e
direita,
deslocando o peso para um lado e
para outro e movendo para frente ou
para trás. Como se estivesse
transferindo peso de uma nádega para
outro e deslocando ao mesmo tempo.
(E2): Acho que pode acrescentar no 13. O paciente é instruído a alcançar com
TÍTULO desse item AMBOS OS BRAÇOS. AMBOS OS BRAÇOS um alvo a sua
frente, na altura dos olhos, colocado na
distância
correspondente
ao
comprimento do antebraço (olecrano processo estiloide) e retornar a posição
inicial. O paciente deve realizar
inclinação anterior de tronco.
(E1): Fiquei na dúvida onde marcar a 13. (Instruções de pontuação 0): O
pontuação. Sugiro trocar os exemplos por paciente alcança o alvo, mas com
letras.
dificuldade na performance. Dificuldades
são: (a) Realiza muito esforço, Ex. Lento
e com dificuldade ou (b) Usa algum
suporte de mão quando retorna para a
posição inicial.
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para a posição inicial.
14. (instruções de pontuação 0).
O paciente alcança o alvo, mas
com dificuldade na performance.
Dificuldades são: (1) Realiza
muito esforço, Ex. Lento e com
dificuldade ou (2) Usa algum
suporte de mão quando retorna
para a posição inicial.
15. O paciente é instruído a
alcançar o objeto através da linha
média com um braço (alcançar o
lado oposto) e retornar a posição
inicial. O alvo é posicionado na
altura dos olhos, com uma
distância
correspondente
a
metade do comprimento do
antebraço do braço que vai
realizar o alcance.
15. (Instruções de pontuação 0).
O paciente alcança o alvo, mas
com dificuldade na performance.
Dificuldades são: (1) Realiza
muito esforço, Ex. Lento e com
dificuldade ou (2) Usa algum
suporte de mão quando retorna
para a posição inicial.

(E1): Fiquei na dúvida onde marcar a 14. (Instruções de pontuação 0): O
pontuação. Sugiro trocar os exemplos por paciente alcança o alvo, mas com
letras.
dificuldade na performance. Dificuldades
são: (a) Realiza muito esforço, Ex. Lento
e com dificuldade ou (b) Usa algum
suporte de mão quando retorna para a
posição inicial.
(E1): No título do item deveria estar 15. O paciente é instruído a alcançar o objeto
descrito que o paciente deve rodar o através da linha média com um braço
(alcançar o lado oposto realizando uma
tronco para alcançar o alvo
inclinação anterior e rotação de tronco) e
retornar à posição inicial. O alvo é
posicionado na altura dos olhos, com uma
distância correspondente a metade do
comprimento do antebraço do braço que vai
realizar o alcance.
(E1): No título do item deveria estar 15. (Instruções de pontuação 0):
O
descrito que o paciente deve rodar o paciente alcança o alvo, mas com
tronco para alcançar o alvo
dificuldade na performance. Dificuldades
são: (a) Realiza muito esforço, Ex. Lento
e com dificuldade ou (b) Usa algum
suporte de mão quando retorna para a
posição inicial.
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Tabela 3: Dados sócio demográficos dos participantes.

VARIÁVEL
IDADE

TOTAL (10) (N; %)
9 (DP 4.44)

SEXO
FEMININO

1 (10%)

MASCULINO

9 (90%)

DISTRIBUIÇÃO ANATÔMICA DO DÉFICIT
HEMIPLÉGICO

5 (50%)

TETRAPLÉGICO

5 (50%)

GMFCS
V

5 (50%)

II

2 (20%)

I

3 (30%)

MACS
V

3 (30%)

IV

4 (40%)

II

1 (10%)

I

2 (20%)

FAZ/FEZ FISIOTERAPIA
SIM

8 (80%)

NÃO

2 (20%)

ASHWORTH
0

5 (50%)

1

2 (20%)

1,5

1 (10%)

2

2 (20%)
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Tabela 4: Confiabilidade intra-avaliador (teste/reteste) e confiabilidade interavaliador
A1 x A2 da aplicação da TCMS.
AVALIADOR

ICC

IC

p

A1

0,987

95% (0,947-0,997)

<0,0001

A2

0,986

95% (0,947-0,997)

<0,0001

A1 x A2

0,990

95% (0,960-0,998)

<0,0001

ICC= Intraclass Correlation Coefficient; IC= Intervalo de Confiança; p= Nível de
Significância.

Tabela 5: Validade concorrente da TCMS x SATCo.
VALIDADE

Pearson

p

r
CONCORRENTE

0,911

<0,0001

(TCMS x
SATCo)
Pearson r = Coeficiente de Pearson, p = Nível de significância.

Tabela 6: Validade discriminante da TCMS x Ashworth.
VALIDADE

Spearman’s

p

rhô
DISCRIMINANTE

-0,58

(TCMS x
Ashworth)
p = Nível de significância.

>0,05
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FIGURA 1 – Fluxograma do processo de tradução da “Trunk Control Measurement
Scale”.
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QUANTIDADE DE PONTUAÇÃO

PONTUAÇÃO DOS EXPERTS POR NÍVEL DE
COMPREENSÃO

14
12
10
8
6
4
2
0
1

2

3

4

5

NÍVEL DE PONTUAÇÃO
EXPERT 1

EXPERT 2

EXPERT 3

FIGURA 2: Histograma da quantidade de pontuação dos experts por nível de
compreensão no questionário de entendimento com somente leitura.
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FREQUÊNCIA DE PONTUAÇÃO

FREQUÊNCIA DA PONTUAÇÃO DOS EXPERTS POR
NÍVEL DE COMPREENSÃO
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FIGURA 3: Histograma da frequência (%) da pontuação dos experts por nível de
compreensão no questionário de entendimento com somente leitura.
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FIGURA 4: Fluxograma do recrutamento dos participantes.
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APÊNDICE A - Escala de Medida do Controle do Tronco - EMCT
(versão brasileira da Trunk Control Measurement Scale - TCMS)

Autores originais*: Lieve Heyrman, Guy Molenaers, Kaat Desloovere, Geert
Verheyden, Jos De Cat, Elegast Monbaliu, Hilde Feys

Autores da tradução brasileira: Ana Vitória Vieira de Oliveira, Sheila Schneiberg
Valença Dias

INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO DO TESTE:

- Órteses, calçados e/ou colete de tronco devem ser removidos.
- A posição inicial deve permanecer a mesma e igual para todos os itens. O paciente se
senta na ponta do tablado, mesa, cama ou maca de tratamento, sem suporte para os
braços, pés e costas. As coxas devem estar em contato completo com a maca.
- As mãos descansam sobre as coxas, próximas ao corpo. É requisitado ao paciente que
se sente em uma posição ereta no começo de cada item e deve ser encorajado a manter
essa posição durante a performance da tarefa. O termo “ereto” se refere a posição
sentada mais ereta que a criança consegue manter. Essa posição pode ser diferente de
criança para criança. Essa posição adotada mais ereta é a posição de referência para
identificar aberrações na performance ou compensações.
- Cada item deve ser realizado três vezes. A melhor performance é levada em conta para
a pontuação
- Se a criança realizar as tarefas da subescala “equilíbrio estático sentado” com o suporte
de um braço apoiado no tablado ou maca, somente o suporte com a mão aberta na mesa,
sem segurar será permitido.
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Nome:_________________________________________________________________
Responsável:___________________________________________________________
D.N.: _______________________ Idade:____________________________________
GMFCS:____________________ MACS:___________________________________
Avaliador: __________________
Data: ___________________________________
ITEM

EQUILÍBRIO ESTÁTICO
SENTADO

INSTRUÇÕES DE
PONTUAÇÃO

BIL ou

D

E

1

Procedimentos do teste: Cada item
é explicado verbalmente e se
necessário é demonstrado pelo
avaliador.
Posição inicial (sentado sem
apoio para os braços, pés e
coluna). Sempre que for
diferente será detalhada, se for
igual os itens trarão apenas a
referência “Posição inicial*”

O paciente é instruído a sentar
eretamente e segurar a posição
por 10s

2

3

Posição inicial*
Paciente levanta AMBOS OS
BRAÇOS na altura dos olhos em
1s e retorna a posição inicial

Posição inicial*

Paciente cai ou só
0( )
consegue manter a
posição com o apoio
de dois braços.
Paciente só
1( )
consegue manter a
posição com o apoio
de um braço.
Paciente consegue
2( )
manter a posição
sem apoio dos
braços.
*Se nesse item o escore for 0, então
escore total do domínio equilíbrio estático
sentado é = 0*
Paciente cai ou não
consegue levantar
ambos os braços.

0( )

Paciente consegue
levantar ambos os
braços sem cair, mas
com compensações.
Possíveis
compensações:
(a) Inclinar para trás,
(b) Aumento da
flexão de tronco, (c)
Flexão lateral, (d)
outra.
Paciente levanta os
braços sem
compensação.

1( )

Paciente cai, não

0( )

2( )

0( )
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O terapeuta cruza uma perna do
paciente em cima da outra. (Fazer
PRIMEIRO com a perna DIREITA
e depois com a ESQUERDA).

4

5

Posição inicial*
O paciente cruza uma perna em
cima da outra (é permitido utilizar
uma das mãos para cruzar as
pernas). Primeiro a perna direita e
depois a esquerda.
‘mínimo’ = pequenos movimentos
do tronco, sem sinais evidentes de
compensação durante o
movimento da perna.
‘evidente’ = sinais evidentes de
compensação, ex. Flexão lateral e
flexão de tronco.

Posição inicial*
Paciente abduz o QUADRIL
>10cm e retornar para a posição
inicial. Primeiramente com o
quadril DIREITO e em seguida
com o ESQUERDO.
*(10 cm de largura = largura do
joelho)*
‘mínimo’ = pequenos movimentos
do tronco, sem sinais evidentes de
compensação durante o
movimento da perna
‘evidente’ = sinais evidentes de
compensação, ex. Flexão lateral e

consegue manter as
pernas cruzadas ou
só mantém a posição
com apoio dos dois
braços.
O paciente consegue
manter a posição
com o apoio de um
braço por 10s.
Paciente consegue
ficar sentado com as
pernas cruzadas sem
apoio dos braços por
10s.
Paciente cai, ou não
consegue cruzar as
pernas, ou só
consegue cruzar as
pernas com suporte
dos dois braços.
Paciente só
consegue cruzar as
pernas com o suporte
de equilíbrio de um
braço.
Paciente consegue
cruzar as pernas sem
ajuda das mãos, mas
com compensação
evidente.
Paciente cruza as
pernas com
movimento mínimo
do tronco.
Paciente cai, ou não
consegue abduzir o
quadril, ou só abduz
o quadril com o
suporte dos dois
braços.

1( )

1( )

2( )

2( )

0( )

0( )

1( )

1( )

2( )

2( )

3( )

3( )

0( )

0( )

Paciente só
1( )
consegue abduzir o
quadril com o suporte
de um braço.
Paciente consegue
2( )
abduzir o quadril sem
ajuda das mãos, mas

1( )

2( )
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flexão de tronco.

com compensação
evidente.

TOTAL EQUILÍBRIO ESTÁTICO
SENTADO

ITEM

6a

6b

EQUILÍBRIO DINÂMICO
SENTADO
Procedimentos do teste:
Primeiro, cada item é
explicado verbalmente e
demonstrado pelo avaliador.
Segundo, o item é
demonstrado no paciente
com ajuda manual.
Depois, é requisitado ao
paciente que realize o
movimento com ajuda
manual do avaliador. Então,
o paciente realiza os itens
sozinho e repete três vezes.
Posição inicial: Braços
cruzados na frente do
tronco.
O paciente é instruído a se
inclinar para a frente com
o tronco fixo por
aproximadamente 45º e
retornar a posição inicial.
*O reflexo de correção da
cabeça ex. um pouco de
extensão não é contado
como compensação*

Paciente abduz o
quadril com
movimento mínimo
de tronco
/20

3( )

INSTRUÇÕES DE
PONTUAÇÃO

3( )

BIL ou
E

O paciente cai ou não consegue
chegar na posição desejada.

(

)0

Paciente consegue se inclinar
para frente.

(

)1

Se o escore desse item for = 0, então
item 6b deve ser = 0

Paciente compensa com (a)
aumento da extensão cervical,
(b) aumento da flexão de tronco,
(c) aumento da lordose lombar,
(d) aumento da flexão de joelho,
(e) outra compensação.
Paciente se inclina para frente
sem compensação

(

)0

(

)1

D
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7a

Posição inicial: Braços
cruzados na frente do
tronco.
O paciente é instruído a se
inclinar para trás com o
tronco fixo por
aproximadamente 45º e
retornar a posição inicial.
O reflexo de correção da
cabeça ex. um pouco de
flexão não é contado como
compensação.

7b

8a

8b

Posição Inicial*
O paciente é instruído a
tocar a maca com o cotovelo
no nível da cabeça femoral
(fazendo para isso uma
inclinação ou flexão lateral
de tronco, encurtando ou
contraindo os músculos do
tronco lado ipsilateral e
fazendo um alongamento
dos músculos do tronco
contralateral) e retornar a
posição inicial.

O paciente cai ou não consegue
chegar na posição desejada.

(

)0

Paciente consegue se inclinar
para trás.

(

)1

Se o escore desse item for = 0, então
item 7b deve ser = 0

Paciente compensa com (a)
aumento da extensão cervical,
(b) aumento da flexão de tronco,
(c) aumento da extensão de
joelho, (d) outro.
Paciente consegue se inclinar
para trás sem compensação.
O paciente cai ou não consegue
tocar na maca com o cotovelo.

(

)0

(

)1

(

)0

(

)0

Paciente consegue tocar na
maca com o cotovelo.

(

)1

(

)1

Se escore desse item for = 0, então item 8b e 8c
=0

O paciente (1) não
apresenta contração ou
encurtamento* dos
músculos do tronco
durante o movimento
de flexão lateral de
tronco ou (2) apresenta
contração–
encurtamento /
alongamento em lado
oposto ao da flexão
lateral do tronco.
*encurtamento nesse
item é fisiológico e
igual a contração
muscular.

(

)0

(

)0
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8c

9a

9b

Posição inicial*
O paciente é instruído a
elevar a pelve de um lado e
retornar a posição inicial.
Elevação da coxa não é
permitida.

Paciente apresenta
encurtamentocontração/alongamento
esperado.
Paciente compensa (a)
aumento da flexão de
tronco, (b) inclinação
anterior ou posterior,
(c) elevação da pelve,
(d) outro.
Paciente toca na maca
sem compensação.
O paciente cai ou não
consegue elevar a
pelve.

(

)1

(

)1

(

)0

(

)0

(

)1

(

)1

(

)0

(

)0

O paciente consegue
( )1
( )1
elevar a pelve.
Se o escore desse item for = 0, então 9b e 9c =
0
O paciente: (a) não
( )0
( )0
apresenta contração ou
encurtamento* dos
músculos do tronco e
da lateral da pelve
durante o movimento
de elevação de pelve
ou (b) apresenta
contração –
encurtamento /
alongamento em lado
oposto ao da elevação
de pelve.
*encurtamento nesse
item é fisiológico e
igual a contração
muscular.
O paciente apresenta
( )1
( )1
contraçãoencurtamento parcial
do lado ipsilateral e/ou
alongamento parcial do
lado oposto a elevação
pélvica.
Paciente apresenta
( )2
( )2
contraçãoencurtamento esperado
do lado ipsilateral e/ou
alongamento esperado
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9c

10a

Posição inicial – braços
cruzados na frente do
tronco.
O paciente é instruído a
fazer rotação do tronco
superior três vezes, para
ambos os lados, com a
cabeça na posição neutra. O
movimento é iniciado pela
cintura escapular

10b

11a

Posição inicial – braços
cruzados na frente do
tronco.
O paciente é instruído a
rodar o tronco inferior três
vezes com a cabeça na
posição neutra. O

do lado oposto a
elevação pélvica.
Se o escore desse item for = 0, então 9c= 0
Paciente compensa: (a) ( ) 0
( )0
flexão cervical
contralateral, (b)
deslocamento lateral
de tronco evidente, (c)
outro
Paciente eleva pelve
( )1
( )1
sem compensação.
O paciente: (a) cai, (b)
( )0
não consegue rodar o
tronco superior, Ex.
Não consegue realizar
o movimento de
rotação mesmo com o
tronco todo, (c) não
demonstra rotação
seletiva do tronco
superior (faz em bloco).
Paciente apresenta
( )1
rotação seletiva parcial
do tronco superior
(parcial = assimétrica,
ADM diminuída, mais
movimento de membro
superior do que de
tronco).
O paciente apresenta a ( ) 2
rotação seletiva
esperada do tronco
superior.
Se a pontuação desse item for = 0, então 10b =
0
O paciente roda o
( )0
tronco superior com
rotação de cabeça.
O paciente roda o
( )1
tronco superior sem
rotação de cabeça.
O paciente (a) cai, (b)
( )0
não consegue rodar o
tronco inferior, ex. Não
consegue realizar o
movimento de rotação
mesmo com o tronco
todo, (c) não
demonstra rotação
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movimento é iniciado pela
cintura pélvica.

11b

12a

seletiva do tronco
inferior (tronco em
bloco).
Paciente apresenta
rotação seletiva parcial
do tronco inferior
(parcial = assimétrica,
ADM diminuída,
movimento adicional do
tronco superior).

(

)1

O paciente apresenta a ( ) 2
rotação seletiva
esperada do tronco
inferior.
Se o escore desse item for = 0, então 11b = 0
Paciente compensa
( )0
com inclinação da
pelve.
Paciente realiza
( )1
movimento sem
compensações.
Posição inicial – braços
O paciente cai ou não
( )0
cruzados na frente do
consegue realizar o
tronco.
movimento de deslocar
a pelve para frente e
O paciente é instruído a
para trás, Ex. Paciente
realizar o movimento de
não realiza movimento
deslocar a pelve três vezes para nenhuma direção.
para frente e para trás três
O paciente consegue
( )1
vezes e retornar para a
realizar o movimento
posição inicial
parcialmente (parcial =
Descrição do movimento:
principalmente com
O deslocamento da pelve
flexão lateral e pouca
(Shuffle) = combinação do rotação de pelve; ADM
movimento de flexão
diminuída; faz muito
lateral e rotação com a
esforço).
pelve, alternando esquerda Paciente consegue
( )2
e direita, deslocando o
realizar movimento de
peso para um lado e para
deslocar a pelve tanto
outro e movendo para
com flexão lateral
frente ou para trás. Como
quanto rotação de
se estivesse transferindo
pelve para uma direção
peso de uma nádega para
e parcialmente para a
outro e deslocando ao
outra direção.
mesmo tempo.
Paciente consegue
( )3
realizar movimento de
deslocar a pelve em
ambas as direções.
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Se o escore desse item for = 0, então 12b = 0
12b

TOTAL EQUÍLIBRIO
DINÂMICO SENTADO

Paciente compensa
com deslocamento
excessivo de tronco.
Paciente realiza o
movimento de deslocar
a pelve sem
compensação.
/28

(

)0

(

)1
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ITEM

13

14

15

ALCANCE DINÂMICO
(reações de equilíbrio)
Procedimentos do teste:
Cada item é explicado pelo
avaliador e realizado três
vezes pelo paciente.
Posição inicial – braços
esticados retos para a
frente.
O paciente é instruído a
alcançar com AMBOS OS
BRAÇOS um alvo a sua
frente, na altura dos olhos,
colocado na distância
correspondente ao
comprimento do antebraço
(olecrano - processo
estiloide) e retornar a posição
inicial. O paciente deve
realizar inclinação anterior de
tronco..
Posição inicial – um braço
esticado reto lateralmente e
o outro braço sobre a
perna.
O paciente é instruído a
ALCANÇAR
LATERALMENTE com o
braço que está esticado reto
o alvo na altura do olho,
posicionado a uma distância
correspondente ao
comprimento do antebraço e
retornar a posição inicial.

INSTRUÇÕES DE
PONTUAÇÃO

BIL
ou E

D

O paciente cai ou não
consegue alcançar o alvo.

( )
0

O paciente alcança o alvo,
mas com dificuldade na
performance. Dificuldades
são: (a) Realiza muito
esforço, Ex. Lento e com
dificuldade ou (b) Usa
algum suporte de mão
quando retorna para a
posição inicial.
Paciente alcança o alvo e
retorna para a posição
inicial sem dificuldades.
O paciente cai ou não
consegue alcançar o alvo.

( )
1

( )
0

(

)0

O paciente alcança o alvo,
mas com dificuldade na
performance. Dificuldades
são: (a) Realiza muito
esforço, Ex. Lento e com
dificuldade ou (b) Usa
algum suporte de mão
quando retorna para a
posição inicial.
Paciente alcança o alvo e
retorna para a posição
inicial sem dificuldades.
Posição inicial – um braço
O paciente cai ou não
esticado reto lateralmente e consegue alcançar o alvo.
o outro braço sobre a
O paciente alcança o alvo,
perna.
mas com dificuldade na
O paciente é instruído a
performance. Dificuldades
ALCANÇAR UM OBJETO
são: (a) Realiza muito
através da linha média com
esforço, Ex. Lento e com
um braço (alcançar o lado
dificuldade ou (b) Usa
oposto realizando uma
algum suporte de mão
inclinação anterior e rotação
quando retorna para a
de tronco) e retornar à
posição inicial.

( )
1

(

)1

( )
2

(

)2

( )
0

(

)0

( )
1

(

)1

( )
2
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posição inicial. O alvo é
posicionado na altura dos
olhos, com uma distância
correspondente a metade do
comprimento do antebraço
do braço que vai realizar o
alcance.
TOTAL ALCANCE
DINÂMICO
TOTAL TCMS ESCORE

Paciente alcança o alvo e
retorna para a posição
inicial sem dificuldades.

( )
2

(

/10
/58

)2
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO CLÍNICO

IDENTIFICAÇÃO Número da criança para controle: ________________________
Avaliador :________________________________

Data:__/__/____

Nome da criança: ______________________________________________________
Sexo (

)

Data do nascimento: ___/___/____ Idade:_______ ( ) Hemi ( ) Di ( ) Tetra

Lateralidade ou dominância :_______ GMFCS_____________

MACS_____________

Responsável:______________________________________________________
Endereço:____________________________________________
Tels: __________________________________________________________________
Faz Fisioterapia? ( ) Sim

( ) Não

Se sim, onde e desde de quando:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Vai para escola? ( ) Sim

( ) Não

Se sim, onde e está em que ano:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Tem irmãos? ( ) Sim

( ) Não

Se sim, quantos, sexo e idades:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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ANEXO A - NORMAS DA REVISTA BRASILEIRA DE FISIOTERAPIA
Checklist para revisores/autores de artigos de tradução e adaptação
transcultural de questionários/roteiros de avaliação
Instruções para revisores/autores:







O autor mencionou a presença de pelo menos dois tradutores?
Os tradutores bilíngues possuem a língua portuguesa do Brasil como
língua mãe?
Os tradutores possuem formação e perfil diferentes, isto é, um tradutor
possui conhecimento sobre os conceitos avaliados pelo roteiro e o outro
tem formação diversa à área da saúde?
A tradução foi realizada de forma independente pelos tradutores?
Os autores descrevem as incertezas ou mudanças realizadas pelos
tradutores e a racional utilizada para a tradução?

- Estágio II: Síntese das traduções







Os tradutores estiveram envolvidos no registro do processo?
Foi realizada a comparação das versões traduzidas pelos tradutores
com o questionário original para extração de uma síntese na primeira
versão do questionário para língua portuguesa (versão I)?
Foi apresentado um relatório documentado do processo de síntese,
contendo as questões que necessitaram alterações e como foram
resolvidas?
O processo norteador do consenso entre os tradutores foi mencionado?

- Estágio III: Retrotradução






A versão I do questionário traduzida da língua portuguesa do Brasil foi
retrovertida para a língua original do instrumento?
Houve a presença de, ao menos, dois tradutores?
Os tradutores bilíngues tinham a língua do questionário original como
língua mãe?
Foi garantido que esses tradutores desconheciam a versão original do
questionário?
Houve cuidado para que esses tradutores não tivessem formação na
área da saúde nem informações sobre os conceitos explorados pelo
questionário ou roteiro?

- Estágio IV: Comitê de especialistas


A composição mínima do Comitê incluiu metodologistas, profissionais da
saúde, profissionais em línguas
e tradutores (tradutores dos Estágio I e II e retrotradutores do Estágio
III)?



Houve contato e aprovação dos autores do questionário original para
realização da adaptação transcultural? (Necessário)
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Houve menção da participação dos autores do questionário original
neste estágio? (Não que esse requisite seja necessário).
A consolidação de uma versão pré-final considerou todos os relatórios,
as traduções e as retrotraduções?
Houve relato de aspectos que necessitaram de alterações neste estágio
e como eles foram resolvidos?
As decisões do Comitê foram norteadas para garantir equivalência
semântica, idiomática, experimental e conceptual entre as versões?

- Estágio V: Teste da versão pré-final










O teste da versão pré-final foi realizado em, ao menos, 30 sujeitos?
Sujeitos avaliados faziam parte da população alvo a ser avaliada pelo
questionário ou roteiro?
Cada sujeito respondeu ao questionário ou roteiro e foi entrevistado para
explorar a compreensão do sujeito sobre o significado de cada item do
questionário e das respostas? Guillemin et al. (1993) sugerem perguntar:
“O que você quis dizer?” para avaliar a compreensão da questão.
Autores relatam percentual de dúvidas ocorridas nesta etapa do
processo (versão pré-final)? Dúvidas relatadas por 15 ou 20% ou mais
da amostra avaliada indicam necessidade de revisão do questionário
(Ciconelli et a., 1999; Nusbaum et al., 2001). Em caso de o percentual
ser superior a 15% ou houver a inclusão de mais sujeitos, a versão
traduzida e adaptada do questionário ou roteiro deve ser alterada e novo
pré-teste conduzido e relatado.
Para ferramentas já bem estabelecidas na literatura, com avaliação de
construto no trabalho original, os autores da tradução devem mencionar
brevemente os resultados originais dessa avaliação. Caso contrário, a
avaliação de construto deverá ser testada pelos autores do artigo atual
com os dados da tradução.
Recomenda-se, na submissão, o envio, à parte, da ferramenta original.
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ANEXO B – Normas da Revista Brasileira de Fisioterapia
ESTRUTURA DO ARTIGO
Subdivisão – sessões não numeradas
Divida seu artigo em sessões claramente definidas. A cada subseção é dado
um breve cabeçalho. Cada cabeçalho deve aparecer em suas próprias linhas
separadas. Subseções devem ser usadas o máximo possível quando fizer referência
cruzada.
Texto:
Refere-se a subseção por cabeçalho como oposto a simplesmente “o texto”.
Introdução:
Declare os objetivos do trabalho e forneça um conhecimento adequado,
evitando uma literatura detalhada ou sumário dos resultados.
Materiais e Métodos:
Forneça detalhes o suficiente para permitir que o trabalho seja reproduzido.
Resultados:
Resultados devem ser claros e concisos.
Discussão:
Deve explorar a significância dos resultados do trabalho, não os repetir. Uma
seção combinada de resultados e discussão é frequentemente apropriada. Evite
citações longas e discussões da literatura publicada.
Conclusões:
As principais conclusões do estudo devem estar presentes em uma pequena
seção de conclusões, a qual pode estar só ou formando uma subseção na seção de
Discussão ou Resultados e Discussão.
Apêndices:
Se tiver mais de um apêndice, eles devem ser identificados como A, B, etc.
Fórmulas e equações nos apêndices devem ser dadas numeração separada: Ex.
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(A,1), Ex. (A.2), etc; no apêndice subsequente, Ex. (B.1) e assim por diante. Similar
para tabelas e figuras: Tabela A1; Figura A.1, etc.

TABELAS:
Por favor envie tabelas como textos editáveis e não como imagens, tabelas
podem ser colocadas depois do texto em referência no artigo, ou em páginas
separadas no final. Numere as tabelas consecutivamente de acordo com o
aparecimento delas no texto e coloque as notas da tabela abaixo do corpo.
Economize no uso das tabelas e certifique que os dados apresentados na tabela não
dupliquem os resultados descrevidos em qualquer lugar do artigo. Evite usar
sombreamento e linhas verticais.

ILUSTRAÇÕES
Manipulações de imagem:
Enquanto é aceitável que o autor algumas vezes necessita manipular a
imagem para clarificação, manipulação para o propósito de enganar ou fraudar será
visto como abuso da ética cientifica e será tratado de maneira correspondente.
Para imagens gráficas, essa revista está aplicando a seguinte política:
Nenhuma característica dentro de uma imagem deve ser melhorada, escurecida,
movida, removida ou introduzida. Ajustes no brilho, contraste ou balanço de cores
são aceitas enquanto não escurecerem ou eliminarem alguma informação presente
no original. Ajustes não lineares (e.x. Mudanças para configuraçãos gamma) devem
ser expostos na legenda da figura.
Ilustrações eletrônicas:
Pontos Gerais:
• Certifique-se que está usando letras e tamanho uniforme da sua ilustração original.
• embutir fontes se o aplicativo tiver essa opção.
• Objetive o uso das seguintes fontes nas suas ilustrações: Arial, Courier, Times New
Roman, Symbol, ou outra fonte que tenha aparência similar.
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• Número as ilustrações de acordo com a sequência no texto.
• Use uma sequência lógica de nomes para os arquivos de ilustrações.
• Forneça legendas para as ilustrações de maneira separada.
• Coloque o tamanho a ilustração em um tamanho próximo ao desejado para a
versão publicada.
• Submeta cada ilustração em um arquivo separado.

Formatos

Se sua ilustração eletrônica for criada em um aplicativo da Microsoft Oficce
(Word, PowerPoint, Excel) então forneça-o no formato original do document.
Independentemente do aplicativo usado que não seja o Microsoft Office,
quando seu trabalho eletrônico for finalizado, por favour ‘salve como’ ou converta a
imagem para um dos seguintes formatos (Perceba a resolução)
Requerimentos para desenhar linhas, meio-tons, e uma combinação de
linha/meio-tom se encontram abaixo:
EPS (ou PDF): Desenhos de vetores, embutir todas as fontes usadas.
TIFF (ou JPEG): Colorida ou com escala de cores cinza para fotos (meio-tom),
mantenha o mínimo de 300 dpi.
TIFF (ou JPEG): Bitmap (pixels pretos & brancos), desenhos de linha, mantenha um
mínimo de 1000 dpi.
TIFF (ou JPEG): Combinação de Bitmap, linha/meio tom (colorida ou em escala
cinza), mantenha um mínimo de 500 dpi.
Por favor, não fazer:
• Fornecer arquivos que são otimizados para uso em telas (e.x., GIF, BMP, PICT,
WPG); Estes têm tipicamente um baixo número de pixels e uma limitação de cores;
• Fornecer arquivos com uma resolução muito baixa;
• Fornecer Gráficos que são desproporcionalmente largos para seu conteúdo;
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Ilustrações coloridas
Por favor certifique-se que os arquivos das ilustrações estão em um formato
aceitável (TIFF (ou JPEG), EPS (ou PDF) ou aquivos da Microsoft Office) e com as
resoluções corretas. Se, junto do seu artigo aceitado, você submeter figuras
coloridas utilizáveis então a revista se certificará, sem adição de cobrança, que suas
figuras aparecerão em cores online (ex., ScienteDirect e outros sites).
REFERÊNCIAS
Citações no texto
Por favor, certifique-se que cada referência citada no texto também está
presente na lista de referência (e vice versa). Qualquer referência citada no resumo
deve ser dada em sua integridade total. Resultados não publicados e comunicação
pessoal devem ser mencionados no texto. Se essas referências forem incluídas elas
devem seguir o padrão de referência para o estilo da revista e devem incluir a
substituição da data de publicação para “resultado não publicado” ou “comunicação
pessoal”. Citações de uma referência “em publicação” significa que o item foi aceito
para publicação.
Referência com links
Uma descoberta aumentada da pesquisa e com alta qualidade para revisão
são asseguradas por links online para a fonte citada. Para que possamos criar links
para resumos e serviços de indexação, como Scopus,CrossRef e PubMed, por
favor, certifique-se que os dados providenciados nas referências estão corretos. Por
favor perceba que sobrenomes incorretos, títulos de livros ou revista, ano de
publicação e paginação podem prevenir o link de ser criado. Quando copiar
referencias, por favor tenha cuidado pois eles podem já ter erros. O uso do DOI é
altamente encorajado.
Um DOI tem a garantia de nunca mudar, então você pode utilizá-lo como um
link permanente para qualquer artigo eletrônico.
Referências da WEB
No mínimo, a URL completa deve ser fornecida e os dados de quando a
referência foi acessada. Qualquer informação adicional, se conhecida (DOI, nome
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dos autores, datas, referência para a fonte de publicação etc.), deve ser fornecida.
Referências da WEB podem ser listadas separadas (e.x., depois da lista de
referência) abaixo de um cabeçalho diferente se desejado, ou pode ser incluído na
lista de referência.
Referência de dados
Essa revista encoraja você a citar conjunto de dados relevantes ou
subjacentes em seu artigo, citando-os em seu texto e incluindo os dados na lista de
referência. Referência de dados devem incluir os seguintes elementos: (Nome de
autores, título do conjunto de dados, o repositório de dados, versão (onde está
disponível), ano, e identificador persistente global. Adicione [conjunto de dados]
imediatamente antes da referência para que possamos identificar os dados
referentes. O identificador do [conjunto de dados] n’ao aparecera no seu artigo
publicado.
Referências em uma edição especial
Certifique-se de que as palavras 'esta edição' sejam adicionadas a todas as
referências na lista (e quaisquer citações em o texto) para outros artigos da mesma
edição especial.
Estilo de referência
Texto:

Indique

as

referências

por

algarismos

arábicos

sobrescritos

(consecutivos) na ordem em que apareça no texto. Os números devem ser usados
fora de pontos e vírgulas, dentro de dois pontos e ponto e vírgula. Para mais
detalhes e exemplos, consulte o Manual de estilo da AMA, um guia para Autores e
Editores, Décima Edição, ISBN 0-978-0-19-517633-9.
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ANEXO C – Termo de sigilo para o comitê de experts
Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário, da pesquisa
Tradução e validação da “TCMS - TRUNK CONTROL MEASUREMENT SCALE”instrumento de avaliação do controle de tronco em crianças com paralisia cerebral”.
A pesquisa será realizada pela acadêmica Ana Vitória Vieira de Oliveira, como prérequisito para aprovação no Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), sob orientação
da professora Dra Sheila Schneiberg.
O objetivo deste estudo é traduzir para o português do Brasil e adaptar para a
cultura brasileira a escala “TCMS – TRUNK CONTROL MEASUREMENT SCALE”
Sua participação nesta pesquisa consistirá em avaliar o nível de compreensão
da primeira versão traduzida da escala. Pedimos que faça essa avaliação em duas
etapas:
1) Apenas com a leitura da escala. Escrevendo como está a tradução e seu
nível de compreensão em todos os itens.
2) Após aplicação clínica em uma criança com paralisia cerebral da sua rotina
de atendimentos que concorde em participar assinando o TCLE. Acreditamos que o
nível de compreensão pode mudar durante a aplicação clínica da escala.
Pedimos também o compromisso de não divulgar, encaminhar, copiar ou
utilizar a escala recebida para análise de compreensão para qualquer finalidade. As
escalas possuem direitos autorais que foram licenciados para a equipe de tradução
e validação das escalas para o português pelos autores originais (Lei de Direitos
Autorais 9610/98).
Qualquer informação adicional sobre o estudo poderá ser solicitada, a
qualquer momento, para, Ana Vitória Vieira de Oliveira, que podem ser encontrada
pelo telefone (075) 998402668. A participação é voluntária e a não participação NÃO
acarretará qualquer tipo de penalidade.
Considerando os dados acima, CONFIRMO estar sendo informado por escrito
e verbalmente dos objetivos desta pesquisa e me comprometo com os termos de
sigilo e confidencialidade.
Eu (nome do profissional) ............................................................., Data:
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ANEXO D - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)

Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário, da pesquisa
“TCMS – TRUNK CONTROL MEASUREMENT SCALE”- instrumento de avaliação
do controle de tronco em crianças com paralisia cerebral” A pesquisa será realizada
pela acadêmica de Fisioterapia Ana Vitória Vieira de Oliveira, como pré-requisito
para aprovação no Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), sob orientação da
professora Dra Sheila Schneiberg.
Após ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar
fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias, uma
delas é sua e a outra é dos pesquisadores responsáveis. Em caso de recusa você
não terá nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou no estabelecimento
em que realiza o seu tratamento.
O objetivo deste estudo é traduzir para o português do Brasil e adaptar para a
cultura brasileira a escala “EMCT – ESCALA DE MENSURAÇÃO DE CONTROLE
DE TRONCO” em inglês“TCMS – TRUNK CONTROL MEASUREMENT SCALE”.
Sua participação nesta pesquisa consistirá em permitir a aplicação da
presente escala citada acima, por fisioterapeutas experientes em atendimento a
crianças com paralisia cerebral em dois dias diferentes.
A pesquisa não resultará em riscos para os participantes, a única
desvantagem será o tempo que você irá ceder para participar da pesquisa. Os
dados referentes a sua participação serão mantidos em sigilo durante toda pesquisa,
inclusive na divulgação da mesma, não serão divulgados de forma a possibilitar a
identificação dos participantes e serão utilizados procedimentos que assegurem a
confidencialidade e a privacidade, a proteção da imagem e a não estigmatização,
garantindo a não utilização das informações em prejuízo das pessoas, inclusive na
divulgação da mesma nos meios científicos e acadêmicos.
O participante irá passar por uma bateria de avaliações, elas não provocarão
nenhuma dor ou desconforto, porém os voluntários podem se sentir cansados com a
quantidade de avaliações impostas pela metodologia do estudo. Não haverá a
realização de nenhum tratamento por esse projeto, somente avaliações. As
avaliações ocorreram pelo período da manhã de dois dias diferentes, seu
compromisso e colaboração serão essenciais para nós.
Qualquer informação adicional sobre o estudo poderá ser solicitada, a
qualquer momento, para Ana Vitória Vieira de Oliveira, que podem ser encontradas
pelos telefones (079) 998589766. A participação é voluntária e a não participação
NÃO acarretará qualquer tipo de penalidade.
As escalas possuem direitos autorais que foram licenciados para a equipe
de tradução e validação das escalas para o português pelos autores originais (Lei de
Direitos Autorais 9610/98).
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Considerando os dados acima, CONFIRMO estar sendo informado por escrito
e verbalmente dos objetivos desta pesquisa e em caso de divulgação por foto e/ou
vídeo AUTORIZO a publicação.
Eu (nome do participante ou responsável) .............................................................,
Idade:.......... sexo:...............Naturalidade:......................
RG Nº:..........................declaro que entendi os objetivos e benefícios de minha
participação na pesquisa e concordo em participar.
Assinatura do participante
(ou do responsável, se menor):

.......................................................

Coordenadores do projeto - Universidade Federal de Sergipe
Departamento de Fisioterapia
Ana Vitória Vieira de Oliveira
Sheila Schneiberg Valença Dias
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ANEXO E – Parecer do comitê de ética
PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

1.

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa: Estratégias em reabilitação para melhorar a capacidade
funcional de crianças com paralisia cerebral: Realidade Virtual x
Equoterapia x Kinesio Taping.
Pesquisador: Sheila Schneiberg Valença Dias
2.

Área Temática:

Versão: 2
CAAE: 43225914.7.0000.5546
Instituição Proponente: Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas a
Saúde
Patrocinador Principal: Financiamento Próprio

3.

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 1.114.628
Data da Relatoria: 12/06/2015

4.

Apresentação do Projeto:

O Projeto pretende estudar a habilidade de realizar movimentos de preensão,
manipulação e alcance de objetos, manter o equilíbrio em posturas estáticas e
durante a marcha, andar independentemente em ambientes externos, exercer o
controle orofacial e deglutição em crianças com Paralisia cerebral(PC); em relação
às estratégias de reabilitação como a realidade virtual, equoterapia e o kinesio
taping.

5.

Objetivo da Pesquisa:

Objetivo Primário: Realizar um ensaio clínico randomizado do tipo série de casos
comparando os efeitos da RV e da equoterapia nas atividades funcionais de
crianças com PC que estão na lista de espera do atendimento do SUS.
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Objetivos Secundários: Comparar os efeitos da RV e equoterapia:• No tônus
muscular• Atividades funcionais dos MMSS e MMII• Equilíbrio estático e dinâmico•
Marcha• Motricidade oral e disfagia (equipe da fonoaudiologia)• Linguagem e
comunicação.
6.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Risco mínimo atenuado pelo benefício da oferta de atendimento caso se faça
necessário, além das terapias referidas. O impacto a longo prazo esperado é o
direcionamento desses pacientes a tratamentos multidisciplinares diversos além da
terapia convencional ofertada no centro de especialidades.

7.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

É uma Pesquisa relevante, que recrutará 60 crianças diagnosticadas com PC,
entre 5 a 17 anos, nos ambulatórios de atendimento da Universidade Federal de
Sergipe (Campus Aracaju e São Cristovão); as quais serão randomizadas e
secretamente alocadas para três e receberão três tipos diferentes de estratégias
de reabilitação (Realidade Virtual, Equoterapia e Kinesio Taping). Atividades
funcionais dos MMSS, MMII, equilíbrio, marcha, controle orofacial serão testadas
em todas crianças nos três grupos. Apesar dessas estratégias de reabilitação já
terem sido estudadas e testadas isoladamente, são poucos os ensaios clínicos
randomizados comparando as estratégias uma com as outras de uma maneira
metodologicamente controlada.Os critérios de exclusão estão descritos.
8.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Sem considerações.
9.
Recomendações:
Sem recomendações.
10.
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:
Não se aplicam.
11.
Situação do Parecer:
Aprovado
12.
Necessita Apreciação da CONEP:
Não
13.
Considerações Finais a critério do CEP:
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ARACAJU, 19 de
Junho de 2015

14.

Assinado
por:

Anita Hermínia
Oliveira Souza
(Coordenador)

