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TRADUÇÃO E VALIDAÇÃO DA ESCALA “COMPOSITE SPASTICITY INDEX” EM 

PACIENTES COM SEQUELA DE ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO. 

 

Resumo: 

Objetivo: Traduzir a “Composite Spasticity Index” (CSI) para o português e validar a 

versão brasileira em pacientes com sequela de acidente vascular encefálico (AVE). 

Método: Estudo do tipo metodológico abordando tradução e validação de 

instrumento de medida. A escala CSI original publicada em língua inglesa, foi 

traduzida e validada (confiabilidade, reprodutibilidade de resultados e validade 

constructo) nos membros superiores e inferiores de indivíduos com sequela de AVE 

recrutados no centro de Fisioterapia do município de Lagarto, 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) e 

do Guidelines for Reporting Reliability and Agreement Studies (GRRAS). As 

confiabilidades teste-reteste e inter-examinador foram avaliadas pelo coeficiente 

Intraclass Correlation Coefficient (ICC). A validade concorrente e discriminante foi 

avaliada pelo coeficiente de Spearman’s rhô, nível de significância p < 0,05, e 

intervalos de confiança (IC) a 95%. Resultados/Discussão: Durante a etapa de 

tradução, os fisioterapeutas convidados indicaram consenso na maioria dos itens da 

escala, sendo realizado apenas pequenos ajustes e foi desenvolvido a versão 

brasileira do Índice Composto de Espasticidade (ICE). No processo de validação, 

participaram do estudo 16 indivíduos com média de idade de 64 anos (±12,5). A 

análise estatística de confiabilidade intra-examinador no membro superior parético 

(MS), apresentou para o avaliador 1: ICC= 0,83, IC= (0,50-0,94), p < 0,01; para o 

avaliador 2: ICC= 0,96, IC= (0,88-0,99), p < 0,0001.  No membro inferior parético 

(MI) o avaliador 1 obteve: ICC= 0,70, IC= (0,21-0,89), p < 0,01; para o avaliador 2: 

ICC= 0,50, IC= (0,24-0,84), p < 0,01. A confiabilidade inter-examinador para o MS 

apresentou ICC= 0,87, IC= (0,62-0,95), p < 0,0001, para o MI: ICC= 0,85, IC= (0,59-

0,95), p < 0,0001. A validade concorrente do ICE com a Escala Modificada de 

Ashworth (EMA) para o MS obteve um coeficiente de Spearman’s rhô= 0,64, p < 

0,01, já o MI obteve: Spearman’s rhô= 0,08, p > 0,05. A validade discriminante da 

ICE para o MS com o MiniBesTest obteve um coeficiente de Spearman’s rhô= - 0,60, 

p < 0,05. Já a validade discriminante da ICE para o MI foi realizada com o teste Box 



 

 

and Blocks, onde o coeficiente de Spearman’s rhô= - 0,73, p < 0,01. A confiabilidade 

da ICE inter-avaliador para o membro superior e membro inferior foi excelente, já a 

intra-avaliador foi excelente para o membro superior e boa para o membro inferior. A 

validade concorrente da ICE com a Ashworth para membro superior obteve uma boa 

correlação mas não ocorreu o mesmo para membro inferior. A validade discriminante 

da ICE com o MiniBESTest (MS) e com o Blocks and Blocks (MI) 

surpreendentemente também foi moderada a boa, indicando que quanto maior a 

espasticidade menor a performance nesses testes. Conclusão: A versão brasileira 

do ICE é uma medida fiel e com reprodutibilidade de resultados para avaliação dos 

membros superiores e inferiores de indivíduos com hemiparesia após AVE. A ICE 

tem validade concorrente e discriminante alta na avaliação do MS parético. Porém a 

validade de constructo da ICE assim como da EMA para avaliar espasticidade de 

membros inferiores deve ser revisada.  

Palavras-chaves: Espasticidade; Tradução/Validação; Confiabilidade, AVE 

  



 

 

TRANSLATION AND VALIDATION OF THE "COMPOSITE SPASTICITY INDEX" 

SCALE IN PATIENTS WITH SEPEL OF VASCULAR ENCEPHALIC ACCIDENT. 

 

ABSTRACT 

Objective: To translate the “Composite Spasticity Index" (CSI) to Brazilian 

Portuguese and validate the Brazilian version in patients with stroke. Methods: 

Methodological study type addressing translation and validation of clinical 

measurements. The original CSI scale published originally in English has been 

translated and validated (reliability, reproducibility of results and construct validity) in 

the upper and lower limbs of individuals with stroke, recruited at the Center for 

Physiotherapy of the municipality of Lagarto, Sergipe. The translation and validation 

steps were in accordance with the statements of the COnsensus Based Standards 

for the Selection of Health status Measurement INstruments (COSMIN) and 

Guidelines For Reporting Reliability and Agreement Studies (GRRAS). The reliability 

test-retest and Inter-rater were evaluated by the Intra Class Coefficient (ICC). The 

convergent and discriminant validity was evaluated by the Spearman coefficient, 

level of significance p < 0.05, and Confidence intervals (IC) to 95%. 

Results/discussion: During the translation stage, the physiotherapists involved in 

the process indicated consensus on most items of the scale, and only small 

adjustments had been suggested to the final version of Brazilian index composed of 

spasticity (ICE). In the validation process, 16 individuals with stroke, 64 years (± 

12.5), participated in the study. The statistical analysis of reliability Intra-rater for the 

paretic upper limb (MS), rater 1 was: ICC= 0.83, IC= (0.50-0.94), p < 0.01; For the 

rater 2: ICC= 0.96, IC= (0.88-0.99), p < 0,0001. In the paretic lower limb (MI) the rater 

1 had: ICC = 0.70, IC (0.21-0.89), p < 0.01; rater 2: ICC= 0.50, IC= (0.24-0.84), p < 

0.01. The reliability Inter-rater for paretic upper-limb (MS) presented ICC= 0.87, IC= 

(0.62-0.95), p < 0.0001, for MI: ICC= 0.85, IC= (0.59-0.95), p < 0.0001. The 

convergent validity of the ICE with the Modified Scale of Ashworth (EMA) for MS had 

a coefficient of Spearman's rhô= 0.64, p < 0.01, the MI had: Spearman's rhô= 0.08, p 

> 0.05. The discriminant validity of ICE for MS with MiniBesTest had a coefficient of 

Spearman's rhô = -0.60, p < 0.05. The discriminant validity of ICE for MI was 

performed with the Box and Blocks test, where the coefficient of Spearman's rhô = -



 

 

0.73, p < 0.01. The reliability of the ICE Inter-rater for the upper limb and lower limb 

were excellent. Although, the Intra-rater reliability were excellent for the upper limb 

and good for the lower limb, the convergent validity of ICE with the Ashworth for 

upper limb obtained a good correlation but it did not occur to the lower limb. The 

discriminant validity with MiniBESTest (for the MS) and Box and Blocks (for the MI) 

was surprisingly good, indicating that the greater the spasticity is, worse is the 

performance in those tests. Conclusion: The Brazilian version of ICE is a reliable 

and reproducible measurement to assess the upper and lower limbs of individuals 

with hemiparesis after stroke. The Brazilian version of CSI (ICE) has a high 

convergent and discriminant validity in the evaluation of paretic upper limb. However, 

the construct validity of ICE as well as the EMA to evaluate spasticity of lower limbs 

should be reviewed. 

Keywords: Spasticity; Translation/Validation; Reliability, Stroke 
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Resumo: 

Objetivo: Traduzir a “Composite Spasticity Index” (CSI) para o português e validar a 

versão brasileira em pacientes com sequela de acidente vascular encefálico (AVE). 

Método: Estudo do tipo metodológico abordando tradução e validação de 

instrumento de medida. A escala CSI original publicada em língua inglesa, foi 

traduzida e validada (confiabilidade, reprodutibilidade de resultados e validade 

constructo) nos membros superiores e inferiores de indivíduos com sequela de AVE 

recrutados no centro de Fisioterapia do município de Lagarto, 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) e 

do Guidelines for Reporting Reliability and Agreement Studies (GRRAS). As 

confiabilidades teste-reteste e inter-examinador foram avaliadas pelo coeficiente 

Intraclass Correlation Coefficient (ICC). A validade concorrente e discriminante foi 

avaliada pelo coeficiente de Spearman’s rhô, nível de significância p < 0,05, e 

intervalos de confiança (IC) a 95%. Resultados/Discussão: Durante a etapa de 

mailto:vanessa.fontes@live.com
mailto:sheilaschneiberg@gmail.com
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tradução, os fisioterapeutas convidados indicaram consenso na maioria dos itens da 

escala, sendo realizado apenas pequenos ajustes e foi desenvolvido a versão 

brasileira do Índice Composto de Espasticidade (ICE). No processo de validação, 

participaram do estudo 16 indivíduos com média de idade de 64 anos (±12,5). A 

análise estatística de confiabilidade intra-examinador no membro superior parético 

(MS), apresentou para o avaliador 1: ICC= 0,83, IC= (0,50-0,94), p < 0,01; para o 

avaliador 2: ICC= 0,96, IC= (0,88-0,99), p < 0,0001.  No membro inferior parético 

(MI) o avaliador 1 obteve: ICC= 0,70, IC= (0,21-0,89), p < 0,01; para o avaliador 2: 

ICC= 0,50, IC= (0,24-0,84), p < 0,01. A confiabilidade inter-examinador para o MS 

apresentou ICC= 0,87, IC= (0,62-0,95), p < 0,0001, para o MI: ICC= 0,85, IC= (0,59-

0,95), p < 0,0001. A validade concorrente do ICE com a Escala Modificada de 

Ashworth (EMA) para o MS obteve um coeficiente de Spearman’s rhô= 0,64, p < 

0,01, já o MI obteve: Spearman’s rhô= 0,08, p > 0,05. A validade discriminante da 

ICE para o MS com o MiniBesTest obteve um coeficiente de Spearman’s rhô= - 0,60, 

p < 0,05. Já a validade discriminante da ICE para o MI foi realizada com o teste Box 

and Blocks, onde o coeficiente de Spearman’s rhô= - 0,73, p < 0,01. A confiabilidade 

da ICE inter-avaliador para o membro superior e membro inferior foi excelente, já a 

intra-avaliador foi excelente para o membro superior e boa para o membro inferior. A 

validade concorrente da ICE com a Ashworth para membro superior obteve uma boa 

correlação mas não ocorreu o mesmo para membro inferior. A validade discriminante 

da ICE com o MiniBESTest (MS) e com o Blocks and Blocks (MI) 

surpreendentemente também foi moderada a boa, indicando que quanto maior a 

espasticidade menor a performance nesses testes. Conclusão: A versão brasileira 

do ICE é uma medida fiel e com reprodutibilidade de resultados para avaliação dos 

membros superiores e inferiores de indivíduos com hemiparesia após AVE. A ICE 

tem validade concorrente e discriminante alta na avaliação do MS parético. Porém a 

validade de constructo da ICE assim como da EMA para avaliar espasticidade de 

membros inferiores deve ser revisada.  

Palavras-chaves: Espasticidade; Tradução/Validação; Confiabilidade, AVE 
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ABSTRACT 

Objective: To translate the “Composite Spasticity Index" (CSI) to Brazilian 

Portuguese and validate the Brazilian version in patients with stroke. Methods: 

Methodological study type addressing translation and validation of clinical 

measurements. The original CSI scale published originally in English has been 

translated and validated (reliability, reproducibility of results and construct validity) in 

the upper and lower limbs of individuals with stroke, recruited at the Center for 

Physiotherapy of the municipality of Lagarto, Sergipe. The translation and validation 

steps were in accordance with the statements of the COnsensus Based Standards 

for the Selection of Health status Measurement INstruments (COSMIN) and 

Guidelines For Reporting Reliability and Agreement Studies (GRRAS). The reliability 

test-retest and Inter-rater were evaluated by the Intra Class Coefficient (ICC). The 

convergent and discriminant validity was evaluated by the Spearman coefficient, 

level of significance p < 0.05, and Confidence intervals (IC) to 95%. 

Results/discussion: During the translation stage, the physiotherapists involved in 

the process indicated consensus on most items of the scale, and only small 

adjustments had been suggested to the final version of Brazilian index composed of 

spasticity (ICE). In the validation process, 16 individuals with stroke, 64 years (± 

12.5), participated in the study. The statistical analysis of reliability Intra-rater for the 

paretic upper limb (MS), rater 1 was: ICC= 0.83, IC= (0.50-0.94), p < 0.01; For the 

rater 2: ICC= 0.96, IC= (0.88-0.99), p < 0,0001. In the paretic lower limb (MI) the rater 

1 had: ICC = 0.70, IC (0.21-0.89), p < 0.01; rater 2: ICC= 0.50, IC (0.24-0.84), p < 

0.01. The reliability Inter-rater for paretic upper-limb (MS) presented ICC= 0.87, IC= 

(0.62-0.95), p < 0.0001, for MI: ICC= 0.85, IC= (0.59-0.95), p < 0.0001. The 

convergent validity of the ICE with the Modified Scale of Ashworth (EMA) for MS had 

a coefficient of Spearman's rhô= 0.64, p < 0.01, the MI had: Spearman's rhô= 0.08, p 

> 0.05. The discriminant validity of ICE for MS with MiniBesTest had a coefficient of 

Spearman's rhô =-0.60, p < 0.05. The discriminant validity of ICE for MI was 

performed with the Box and Blocks test, where the coefficient of Spearman's rhô = -

0.73, p < 0.01. The reliability of the ICE Inter-rater for the upper limb and lower limb 

were excellent. Although, the Intra-rater reliability were excellent for the upper limb 

and good for the lower limb, the convergent validity of ICE with the Ashworth for 

upper limb obtained a good correlation but it did not occur to the lower limb. The 
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discriminant validity with MiniBESTest (for the MS) and Box and Blocks (for the MI) 

was surprisingly good, indicating that the greater the spasticity is, worse is the 

performance in those tests. Conclusion: The Brazilian version of ICE is a reliable 

and reproducible measurement to assess the upper and lower limbs of individuals 

with hemiparesis after stroke. The Brazilian version of CSI (ICE) has a high 

convergent and discriminant validity in the evaluation of paretic upper limb. However, 

the construct validity of ICE as well as the EMA to evaluate spasticity of lower limbs 

should be reviewed. 

Keywords: Spasticity; Translation/Validation; Reliability; Stroke 

 

INTRODUÇÃO 

O controle dos movimentos pelo sistema nervoso central (SNC) é formado por 

um complexo sensório motor bem desenvolvido que não responde somente a 

reflexos, mas também é capaz de armazenar e elaborar estratégias para o controle 

motor eficiente, proporcionando a capacidade de executar movimentos bem 

coordenados e precisos. Porém, para que esses movimentos ocorram com sucesso, 

é necessário um sistema sensório-motor sadio, pois a desordem de alguma 

estrutura deste meio pode comprometer seriamente alguns movimentos. Danos no 

controle do movimento geralmente são decorrentes de uma lesão do neurônio motor 

superior (NMS) e são acompanhados de aumento do tônus muscular, 

caracteristicamente observado no acidente vascular encefálico (AVE), esclerose 

múltipla (EM), traumatismo crânio-encefálico (TCE), doença de parkinson e no 

comprometimento do cérebro imaturo como na Paralisia Cerebral (PC) ¹.  

O tônus muscular é um estado de contração fisiológica do músculo devido a 

um controle do sistema nervoso central e periférico, seu aumento é denominado 

hipertonia e pode ser classificado em espasticidade e rigidez. Na prática clínica, 
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ambos são frequentemente confundidos, visto que o aspecto dependente da 

velocidade na espasticidade não está presente na rigidez, pois os músculos 

agonistas e antagonistas exibem na rigidez o mesmo grau de acometimento 

independentemente da quantidade de movimento ou do input sensorial 2. 

A espasticidade é uma das síndromes mais distintivas do distúrbio do 

neurônio motor superior, descrito como uma resistência anormal ao movimento 

imposto externamente. Apesar dos desentendimentos sobre os mecanismos 

contribuintes da espasticidade, é de comum acordo que provavelmente a 

espasticidade está associada ao aumento da excitabilidade reflexa, propriedades 

mecânicas alteradas dos tecidos passivos ou propriedades intrínsecas anormais dos 

elementos contráteis 3.  

Dentre os vários mecanismos envolvidos na espasticidade, destaca-se a 

perda das influências inibitórias descendentes (via retículo espinhal) decorrente de 

lesões do trato corticoespinhal no controle das vias do reflexo de estiramento. A 

hiperativação dos motoneurônios gama ativam as fibras musculares que compõem 

os fusos (fibras intrafusais), aumentando o reflexo de estiramento e amplificando a 

função passiva do tendão. Além disso, há a presença de clônus em resposta ao 

alongamento mantido do músculo espasmódico. Entretanto, a atividade aumentada 

dos fusos, sozinha, não pode explicar a espasticidade, pois o sistema nervoso 

periférico (inibição recíproca) e o sistema sensorial (estado de pré-ativação) estaria 

sendo ignorado 4, 5, 6
. 

Uma das doenças que leva a mudanças no tônus muscular é o AVE, condição 

clínica caracterizada por uma desordem neurológica desinente de um distúrbio na 

circulação cerebral, secundária a lesão isquêmica ou hemorrágica, podendo levar 
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alterações do movimento e na postura decorrentes de mudanças no tônus muscular, 

além de prejuízos cognitivos. Estas mudanças são responsáveis por grandes 

deficiências mentais e motoras, o que afeta negativamente o desempenho funcional 

de pacientes e limitam a sua participação na sociedade 7,8. De todas as sequelas 

mais incapacitantes após o AVE, a espasticidade é o principal fator para a perda 

funcional, estando presente em cerca de 19% dos pacientes acometidos após 3 

meses e 20% após 18 meses 9.   

Atualmente, uma das escalas mais utilizadas para avaliação da espasticidade, 

em pessoas após AVE, é a Escala Modificada de Ashworth (EMA). Esta é uma 

escala ordinal que quantifica em 6 pontos a resistência encontrada durante o 

alongamento passivo, com 0 correspondendo a um tônus normal e 4 

correspondendo a um aumento de tônus tão severo que a articulação encontra-se 

rígida. Contudo, uma das limitações dessa escala é a não diferenciação da 

espasticidade, rigidez, casos de contratura e a não abrangência de todos os 

componentes da fisiopatologia da espasticidade. Inferindo um erro na utilização da 

EMA na população com sequelas de AVE, já que essa não possui rigidez e sim, 

espasticidade. Além disso, a EMA demonstrou ser mais confiável apenas nos 

membros superiores 10. 

Em 1992, Levin e Huichan, validaram a escala Composite Spasticity Index 

(CSI) na qual verifica os três componentes básicos da espasticidade: a 

excitabilidade fásica do reflexo, a resistência ao estiramento muscular e a presença 

de clônus 11.  A escala varia de 1 a 16. Baseado em experiências clínicas e 

resultados de estudos prévios, uma pontuação de 4 significa tônus normal e uma 

pontuação máxima de 16 indica espasticidade grave 12,13. 
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Devido à ausência de uma escala que avalie apenas a espasticidade nos 

pacientes com sequela de AVE na língua portuguesa, possibilitando a diminuição da 

ambiguidade entre os termos espasticidade, rigidez e contraturas. Além de 

considerar que em nosso país há muitos casos de contraturas causados pela 

imobilidade e tratamento fisioterapêutico tardio. O presente estudo se propõe 

traduzir para a língua portuguesa do Brasil, validar e verificar a fidelidade e 

reprodutibilidade dos resultados da escala “Composite Spasticity Index’’. 

 

MÉTODO 

Estudo metodológico do tipo tradução e validação de um instrumento de 

medida seguiu as recomendações do COnsensus Based Standards For The 

Selection Of Health Status Measurement INstruments (COSMIN) e do Guidelines For 

Reporting Reliability And Agreement Studies (GRRAS). Foi realizado na 

Universidade Federal De Sergipe (UFS) – Campus Lagarto, durante o período de 

setembro de 2016 a maio de 2017. O projeto foi aprovado pelo comitê de Ética da 

Universidade Federal de Sergipe (parecer nº CAEE 02066812.7.0000.5538). 

O estudo consistiu em duas partes: A primeira corresponde a tradução da 

Escala Composite Spasticity Index (CSI) e a segunda a etapa da validação da 

versão traduzida.  

PARTICIPANTES 

Para etapa da validação foram recrutados indivíduos com sequela de AVE na Clínica 

Escola da UFS e do Centro de Especialidades Médicas (CEM) de Lagarto. O termo 

de consentimento livre e esclarecido foi obtido de cada participante. Foram incluídos 
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no estudo indivíduos com diagnóstico de AVE, com idade maior ou igual a 18 anos 

de ambos os sexos, capazes de realizar comandos simples. Foram excluídos 

pacientes com afecções neurológicas diferentes de AVE ou comprometimentos 

ortopédicos graves, com presença de contratura maior ou igual a 90° de cotovelo e 

maior ou igual a 30° de flexão de punho, além de presença de subluxação do ombro. 

Etapa da Tradução 

A tradução da Escala Composite Spasticity Index (CSI) foi realizada por dois 

fisioterapeutas bilíngues (T1 e T2) que moraram mais de 5 anos em país 

anglofônico, e como recomendado pelo COSMIN um fisioterapeuta é especialista da 

área de Fisioterapia Neurofuncional e outro de uma área diferente, Trauma e 

Ortopedia. As traduções individuais foram combinadas gerando a primeira versão 

traduzida da escala, versão T1&T2 que foram corrigidas por um professor de 

português. A versão T1&T2 foi testada por outros três fisioterapeutas com mais de 

dois anos de experiência em Fisioterapia Neurofuncional, que fizeram comentários 

sobre a compreensão dos itens e sugestões para possíveis melhoras sobre a 

versão. Foi desenvolvida então a versão final - Índice Composto de Espasticidade 

(ICE), a versão brasileira foi retraduzida para o inglês por um profissional tradutor 

juramentado sem conhecimento na área e enviada para autora original para sua 

aprovação.  

Etapa da Validação 

O processo de validação aconteceu em dois dias de coleta, com intervalo de 

uma semana, onde foram coletados dados sociodemográficos e clínicos. 

Participaram da coleta de dados nessa fase examinadores fisioterapeutas e 

estudantes de fisioterapia treinados para aplicar cada escala específica utilizada. 
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Validação Concorrente 

Para validação concorrente, o Índice Composto de Espasticidade (ICE) foi 

aplicado no membro superior parético e membro inferior parético dos indivíduos com 

sequela de AVE, por duas examinadoras treinadas autoras desse estudo RRA e 

VAF. A Escala Modificada de Ashworth (EMA) também foi aplicada nos membros 

inferiores (MMII) e superiores (MMSS) paréticos dos mesmos indivíduos por outras 

duas avaliadoras treinadas voluntárias (diferentes das que aplicaram o ICE).  

Validação Discriminante 

A validação discriminante é usada para verificar a capacidade da medida 

proposta não ser modificada por processos que teoricamente não estão 

relacionados ao objeto de constructo da escala, foi utilizada como validade 

discriminante para ICE do membro superior parético (MS), a escala de equilíbrio 

Mini-Balance Evalution Systems Test (MiniBESTest). Para validação discriminante 

da ICE aplicada no membro inferior parético (MI) foi utilizado o teste de dexteridade 

grossa dos membros superiores Box and Blocks. A primeira escala testa em 

diferentes itens categorizados de acordo com a Teoria dos Sistemas de controle do 

equilíbrio postural os principais aspectos que contribui para o déficit do equilíbrio 14. 

Já a segunda avalia indivíduos com disfunção manual, com o objetivo de medir a 

destreza, bem como as funções de agarrar, segurar e atirar 15. 

Confiabilidade Inter-Examinadores 

Para testar a confiabilidade da ICE inter-examinadores, como previamente 

explicado, foi aplicada por dois examinadores diferentes, treinados e com aplicação 

padronizada baseada no procedimento descrito na literatura da escala original. O 

primeiro examinador (A1) realizava o teste e, após um intervalo, o segundo 
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examinador (A2), que estava em uma sala diferente do primeiro, aplicava o teste no 

mesmo paciente. Os itens eram avaliados em ambos os lados (não - parético e 

parético) e nos membros superiores e inferiores. Assim, os procedimentos para a 

avaliação da confiabilidade foram semelhantes em ambas as partes do estudo. Os 

dados eram ocultados dos avaliadores, tabulados e analisados por um terceiro 

examinador não envolvido nas avaliações (SS). 

Confiabilidade Intra-Examinadores / Teste-Reteste 

Para verificar o grau de confiabilidade da escala ICE, um único examinador 

realizou a mesma avaliação no MS e MI paréticos, em duas ocasiões diferentes, 

respeitando um prazo de intervalo de uma semana entre a primeira e a segunda 

avaliação. Os resultados destas avaliações também foram ocultados e tabulados por 

uma terceira pessoa (SS), impedindo o acesso aos resultados e evitando possível 

viés no estudo. 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

A confiabilidade inter-examinador e teste-reste foram analisados pelo 

coeficiente Intraclass Correlation Coefficient (ICC). A validade concorrente e 

discriminante foi medida pelo coeficiente de correlação Spearman’s rhô. Os valores 

do ICC, foram classificados da seguinte maneira: < 0,40, confiabilidade pobre; entre 

0,40 - 0,75, confiabilidade moderada e > 0,75, confiabilidade excelente 16. Para os 

valores de significância estatística das escalas, adotou-se um nível de α 5% (p < 

0,05) e em relação à classificação das correlações entre as variáveis, foram 

adotados os valores recomendados pelo British Medical Journal: 0,00 – 0,19: 

ausente ou muito fraco; 0,20 – 0,39: fraca; 0,40 – 0,59: moderada; 0,60 – 0,79: forte; 

0,80 – 1,00: muito forte 17
. 
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RESULTADOS 

Foram selecionados 74 indivíduos com diagnóstico de AVE no Centro de 

Especialidades Médicas (CEM) de Lagarto e na Clínica Escola da UFS. Estes foram 

convidados por meio de ligação telefônica, onde 2 já haviam falecidos, 30 não 

atenderam e 19 não aceitaram. Resultando em 23 indivíduos. Porém na coleta só 

compareceram 16, onde todos se enquadraram nos critérios de inclusão (Figura 1). 

[Inserir Figura 1] 

Participaram do estudo 16 indivíduos diagnosticados com AVE com idade 

média de 64 anos (±12,5) de ambos os sexos. Onde 56,25% eram casados, 12,5% 

viúvos, 6,25% divorciados ou separados e 25% solteiros. A Tabela 1 apresenta as 

características sociodemográficas e clínicas. 

[Inserir Tabela 1] 

Tradução da Escala 

A versão canadense da escala Composite Spasticity Index (CSI) desenvolvida 

por Dra. Mindy F. Levin foram traduzidas por dois fisioterapeutas brasileiros com 

autorização da autora (LAMK e SAMK). A CSI ou Índice Composto de Espasticidade 

(ICE) versão brasileira, apresenta 3 domínios: Reflexo osteotendíneo; Resistência 

ao alongamento passivo e Clônus. 

Os fisioterapeutas com mais de dois anos de experiência no tema, indicaram 

consenso na maioria dos itens da escala, classificando-os como de excelente 

compreensão, coerência semântica, cultural, idiomática e conceitual. Além disso, 

explicitaram que a mesma é de rápido e fácil aplicação. 
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O escore de espasticidade total do paciente é calculado com a soma dos itens 

(reflexo osteotendíneo + resistência ao alongamento passivo + clônus). A pontuação 

final é utilizada para determinar a gravidade da espasticidade, que é definida pelos 

seguintes níveis de acordo com a experiência clínica: (0 - 4) sem espasticidade, (5-

9) espasticidade leve; (10 - 12) espasticidade moderada; (13 - 16) espasticidade 

grave 13. Ver a versão brasileira final da ICE no APÊNDICE.  

Adaptação da versão brasileira  

Com o objetivo de simplificar ao máximo a instrução inicial do instrumento, 

alguns termos foram sugeridos pelos aplicadores na versão final brasileira. Sendo 

assim, a única adaptação verificada pelos fisioterapeutas aplicadores durante a 

coleta foi o acréscimo das descrições das pontuações no item no teste da 

resistência passiva (Tabela 2). 

[Inserir Tabela 2] 

Validação da Escala 

Confiabilidade 

A análise da reprodutibilidade intra-examinador do MS e MI está apresentada 

na Tabela 3. A confiabilidade intra-examinador no membro superior (MS), revelou no 

avaliador 1, ICC= 0,83; p < 0,01 e para o avaliador 2, ICC= 0,96; p < 0,0001.  Já o 

membro inferior (MI) o avaliador 1 obteve ICC= 0,70; p < 0,01; e o avaliador 2, ICC= 

0,50; p < 0,01. Quanto a confiabilidade inter-examinador o MS resultou em um ICC= 

0,87; p < 0,0001, para o MI ICC= 0,85; p < 0,0001, ambos com excelente grau de 

confiabilidade e diferença estatística significante (Tabela 4).  

[Inserir Tabela 3] 
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 [Inserir Tabela 4] 

Validade 

Ao verificar a correlação entre a ICE e a validade concorrente, a Escala 

Modificada de Ashworth (EMA), no MS obteve um coeficiente de Spearman’s rhô= 

0,64; p < 0,01 e MI Spearman’s rhô= 0,08; p > 0,05, demostrando ótima significância 

estatística no MS, mas não no MI. Com relação a análise da validade discriminante 

MiniBESTest e a ICE no MS encontrou-se um coeficiente de Spearman’s rhô= - 

0,60; p < 0,05, sinalizando possíveis relações entre a espasticidade e o equilíbrio. 

Para o MI, foi utilizada o teste Box and Blocks como validade discriminante, no qual 

apresentou coeficiente de Spearman’s rhô= - 0,73; p < 0,01, evidenciando uma 

situação de correlação significativa e inversamente proporcional entre a 

espasticidade dos membros inferiores e a dexteridade dos membros superiores 

(Tabela 5). 

[Inserir Tabela 5] 

 

DISCUSSÃO 

A tradução e validação dos instrumentos de avaliação já existentes facilitam a 

comunicação entre os pesquisadores e a comparação dos dados obtidos em nível 

internacional. A condução desse processo para a língua portuguesa constituiu de 

uma metodologia criteriosa, assegurando o Índice Composto de Espasticidade (ICE) 

um formato e uma linguagem de fácil compreensão. 

O presente estudo teve como objetivo a tradução e validação do Composite 

Spasticity Index para a língua portuguesa do Brasil, para que a mesma possa ser 

estudada como instrumento especifico para avaliação da espasticidade.  
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Nadeau et al. (1998) utilizaram a análise de componentes principais para 

determinar até que ponto cada item do CSI contribuiu para o conceito de 

espasticidade. Em uma amostra com 19 pacientes com AVE agudo a crônico, os 

três itens do CSI combinados em um fator que explicou 67,9% da variância total. Isto 

indica que os 3 itens do CSI são relevantes para avaliar a espasticidade no AVE 18
. 

Levin & Hui-Chan (1993) aplicaram o CSI em três ensaios com 10 pacientes 

com hemiparesia decorrente de sequela de AVE e em 7 indivíduos saudáveis. O 

escore de espasticidade total apresentou excelente correlação com resistência ao 

alongamento passivo (rhô= 0,82, p < 0,05), indicando também que a gravidade do 

clônus variou com a resistência ao alongamento passivo. Além disso, relataram 

excelente confiabilidade teste-reteste (ICC= 0,87) 19
.  

Ng & Hui-Chan (2005) em seu estudo, avaliaram a confiabilidade teste-

reteste, com intervalo de 1 semana usando o Coeficiente de Correlação Intraclasse 

(ICC: 0,97 e 0,80) para os membros superiores afetados e não afetados de 

pacientes com acidente vascular encefálico 20. Isso vai de encontro aos resultados 

obtidos no presente estudo, no qual apresentou o teste-reteste da ICE no MS 

parético com ICC: para o avaliador 1= 0,83; para o avaliador 2= 0,96.  

Quanto a confiabilidade da EMA para medição da espasticidade em 

extremidade inferior, estudos relatam que esta é uma ferramenta não confiável intra-

avaliadores e pobre no teste inter-avaliador, o que coloca em questão a validade das 

medidas obtidas com a escala 21,22. Outros autores recomendam que a comunidade 

científica da Fisioterapia Neurofuncional desenvolva novas medidas alternativas 

para quantificar a espasticidade em membros inferiores 23,24
. Entretanto, Ansari et al., 

confirma a boa confiabilidade desta escala para indivíduos com espasticidade do 



25 

 

 
 

membro superior, porém foi utilizado o coeficiente de Kappa (Kappa: 0,61 para flexor 

do cotovelo e 0,78 para flexor do punho) 25. Os resultados de confiabilidade teste-

reteste para os membros inferiores obtidos nesse estudo, não foram tão bons com a 

ICE quanto para os membros superiores (MI ICC: Avaliador 1= 0,71; Avaliador 2= 

0,50) o que corrobora com a literatura que ambas escalas sejam menos fieis quando 

aplicada em membros inferiores. 

Pandyan et al., 1999, sugeriram que é necessário cuidado ao afirmar que a 

EMA é uma medida de espasticidade, já que a resistência ao movimento passivo 

não é uma medida exclusiva da espasticidade 26. Entretanto, o presente estudo ao 

utilizar a CSI que analisa três componentes diferentes que contribuem para 

espasticidade18, nossos resultados demonstraram uma excelente confiabilidade do 

ICE inter-avaliadores em MI (ICC= 0,85), com significância estatística (p < 0,0001). 

Katz et al., 1998, em seu estudo realizou a validação da EMA, com o objetivo 

de desenvolver uma técnica confiável e objetiva para quantificar a hipertonia 

espástica. Para isso, aplicou-a em 10 pacientes com AVE apresentando graus 

variados de espasticidade em três ocasiões durante várias semanas. Foi utilizado 

como validade concorrente Eletromiografia (r= - 0,79); Fugl-Meyer (r= - 0,94); Teste 

Box-Blocks (r= - 0,83), onde descreveu em seu estudo excelente validade27. 

Entretanto ao analisar estes dados, foi perceptível que o encontro destes resultados 

está atrelado a não utilização de escalas especificas que também avaliem a 

espasticidade. Além disso, nenhum estudo foi encontrado acerca da validação da 

escala EMA na versão brasileira.  

A espasticidade é classificada no domínio função da Classificação 

Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), e pode ser uma das 

disfunções que causam a diminuição do equilíbrio em pacientes com acidente 
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vascular encefálico 28. Além disso, causa distúrbio do movimento voluntário, 

consequentemente, o movimento passivo e ativo, a capacidade funcional e o 

equilíbrio dinâmico também são afetados, uma vez que os danos sensoriais e 

proprioceptivos causam dificuldades no controle postural porque alteram a 

percepção de mudanças da orientação corporal no ambiente 29
. Isso explica a 

correlação significativa encontrada (Spearman’s rhô: - 0,60 e p < 0,05). Quando 

nesse estudo foi testada a validade discriminante, utilizando duas ferramentas de 

avaliação supostamente com constructos diferentes (MiniBESTest x ICE dos MS) 

equilíbrio postural e espasticidade dos MS, respectivamente. A correlação forte 

encontrada e na direção negativa sugere uma associação com o equilíbrio e 

espasticidade dos membros superiores, sendo que quanto maior a espasticidade do 

membro superior, menor o equilíbrio. Mais pesquisas para comprovar essa 

associação devem ser realizadas. 

Além da espasticidade do membro superior influenciar no equilíbrio, de 

acordo com outras pesquisas, a mesma também influencia o desempenho em testes 

de destreza manual do membro superior 30, corroborando com os valores de 

correlação entre o Box and Blocks e surpreendentemente o ICE do membro inferior 

(Spearman’s rhô: - 0,73; p < 0,01), o que demonstra uma situação inversamente 

proporcional entre o grau de espasticidade do membro inferior e a quantidade de 

blocos transferidos durante avaliação. Talvez a espasticidade encontrada no 

membro inferior infira na espasticidade encontrada no membro superior e por isso 

quando correlacionada com o teste de destreza grossa do membro superior parético 

essa correlação seja significativa. Porém, mais pesquisas devem ser realizadas para 

comprovar essa associação. Contudo, esses resultados da validade discriminante 
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para MS e MI indicam a complexidade funcional e a influência da espasticidade em 

diversas atividades.  

Diante do exposto, os resultados mostraram ser confiáveis para a aplicação 

da ICE por diferentes examinadores. Apesar do número reduzido da amostra e 

estudos referentes ao tema, podem-se considerar válidos e robustos os intervalos de 

confiança pequenos e nível de significância altos nos resultados apresentados nesse 

estudo para a população em questão.  

Portanto, os dados apresentados denotam informações relevantes para 

clínicos e pesquisadores no que tange a utilização de instrumentos clínicos de 

pesquisa. Mudanças clínicas após tratamento são necessárias, podendo-se citar 

como exemplo a associação do tratamento fisioterapêutico e a utilização do 

medicamento Ziclague, o qual tem como finalidade relaxamento da musculatura 

espástica e ganho de funcionalidade 31. Logo, existe uma necessidade de escalas 

confiáveis, ou seja, com mais eficiência e maior sensibilidade para medir a eficácia 

das estratégicas terapêuticas usadas no tratamento da espasticidade. 

A versão brasileira do ICE é uma medida fiel e com reprodutibilidade de 

resultados para avaliação dos membros superiores e inferiores de indivíduos com 

hemiparesia após AVE. A ICE tem validade concorrente e discriminante alta na 

avaliação dos MS paréticos. Porém a validade de constructo da ICE assim como da 

EMA para avaliar espasticidade de membros inferiores deve ser revisada. Sua 

utilização permite uma quantificação precisa da espasticidade, pois a caracteriza em 

toda sua abrangência, diferente da EMA que apenas classifica a resistência ao 

movimento passivo. 
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Tabelas 

Tabela 1.Dados clínicos dos participantes do estudo. 

 

Variável  Total (16) 
Idade (anos; DP) 64 anos (12,5) 

Sexo (n; %) 
   Masculino   
   Feminino 

 

 
8 (50%) 
8 (50%) 

Quantidade de AVE (n; %) 
   1 AVE 
   2 AVEs 
  +2AVEs 

 
11 (68,8%) 
03 (18,8%) 
02 (12,5%) 

Tipo de AVE (n; %) 
   Isquêmico 
   Hemorrágico 
   Ambos 
   Não sabe 

 
07 (43,8%) 
01 (6,3%) 
01 (6,3%) 
07 (43,8%) 

Se mais de 1 AVE, foi do mesmo 
lado? 
   Sim 
   Não 
   Apenas 1 AVE 

 
 

04 (25%) 
01 (6,3%) 
11 (68,8%) 

Hemiparesia (n; %) 
   Direita 
   Esquerda 
   Ambas 
   Nenhuma 

 
04 (25%) 

09 (56,3%) 
01 (6,3%) 
02 (12,5%) 

Deambula (n; %) 
    Sim 
    Não 

 
13 (81,3%) 
03 (18,8%) 

Faz/Fez Fisioterapia (n; %) 
   Sim  
   Não 

 
15 (94%) 
01 (6%) 

% = porcentagem dos participantes; n = número absoluto dos participantes; DP= 

Desvio padrão; AVE= Acidente Vascular Encefálico 
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Tabela 2. Adaptações sugeridas para ICE 

O: Versão original; T: Tradução da escala; F: Versão Final Brasielira; R: Retradução da    

versão brasileira 

 

 

0 T 
 

 

F R 

TENDON JERK 
(BICEPS) 

 
0: No response 
1: Normal response 
2: Mildly hyperactive 
response 
3: Moderately 
hyperactive response 
4: Maximally 
hyperactive response 

REFLEXO 
OSTEOTENDÍNEO 
(BICEPS) 
 
0: Ausência de resposta 
1: Resposta normal 
2: Resposta ligeiramente 
hiperativa 
3: Resposta 
moderadamente 
hiperativa 
4: Resposta 
maximamente hiperativa 
 

REFLEXO 
OSTEOTENDÍNEO 
(BICEPS OU AQUILEU) 
 
0: Ausência de resposta 
1: Resposta normal 
2: Hiperexcitabilidade 
leve 
3: Hiperexcitabilidade 
moderada 
4: Hiperexcitabilidade 
máxima 

TENDON JERK 
(BICEPS/ AQUILEU) 
 
0: No response 
1: Normal response 
2: Light hyperexcitability 
3: Moderately  
hyperexcitability 
4: Maximally 
hyperexcitability 

RESISTANCE TO FULL 
RANGE PASSIVE 
JOINT 
DISPLACEMENT (e.g., 
elbow extension) 
*performed at 
moderate speed (>100 
deg/s) 
 
0: No resistance 
(hypotonic) 
2: Normal resistance 
4: Mildly increased 
resistance 
6: Moderately 
increased resistance  
8: Maximally increased 
resistance 

RESISTÊNCIA AO 
DESLOCAMENTO 
PASSIVO MÁXIMO DA 
ARTICULAÇÃO 
(extensão do cotovelo) 
Executado com 
velocidade moderada (> 
100 °/s) 
 
0: Nenhuma resistência 
(hipotonia) 
2: Resistência normal 
4: Resistência levemente 
aumentada 
6: Resistência 
moderadamente 
aumentada 
8: Resistência 
maximamente aumentada 
 

RESISTÊNCIA AO 
DESLOCAMENTO 
PASSIVO MÁXIMO DA 
ARTICULAÇÃO 
extensão do cotovelo/ 
dorsiflexão do tornozelo)   
Executado com 
velocidade moderada (> 
100 °/s/20°/s ) 
0: Nenhuma resistência 
(hipotonia) 
2: Resistência normal 
4: Resistência levemente 
aumentada no final do 
arco do movimento 
6: Resistência 
moderadamente 
aumentada no meio do 
arco do movimento 
8: Resistência 
maximamente aumentada 
 

RESISTANCE TO FULL 
RANGE PASSIVE JOINT 
DISPLACEMENT  
(elbow extension/ ankle  
dorsiflexion) 
*performed at moderate 
speed (>100 deg/s/20°/s) 
 
0: No resistance 
(hypotonic) 
2: Normal resistance 
4:   Slightly increased 
resistance at the end of 
the arc of movement 
6: Moderately increased 
resistance in the middle of 
the arc of movement 
8: Maximally increased 
resistance  

CLONUS (wrist or 
ankle) 

 
1: Clonus not elicited 
2: 1 – 3 beats of 
clonus elicited 
3: 3 – 10 beats of 
clonus elicited 
4: Sustained clonus 

CLÔNUS (punho ou 
tornozelo) 
 
1: Clônus não evocado 
2: 1 – 3 batimentos de 
clônus 
3: 3 – 10 batimentos de 
clônus 
4: Clônus sustentado 

CLÔNUS (punho ou 
tornozelo) 
 
1: Clônus não evocado 
2: 1 – 3 batimentos de 
clônus 
3: 3 – 10 batimentos de 
clônus 
4: Clônus sustentado 

CLONUS (wrist or ankle) 
 
1: Clonus not elicited 
2: 1 – 3 beats of clonus 
elicited 
3: 3 – 10 beats of clonus 
elicited 
4: Sustained clonus 
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Tabela 3. Confiabilidade Intra-Examinador 

MS: Membro superior; MI: Membro inferior ICC= Intraclass Correlation Coefficient; IC= Intervalo 
de Confiança; p= Nível de Significância. 

 

Tabela 4. Confiabilidade Inter-Examinador 

MS: Membro superior; MI: Membro inferior ICC= Intraclass Correlation Coefficient; IC= Intervalo 

de Confiança; p= Nível de Significância. 

 

Tabela 5. Validação  

 EMA:Escala Modificada de Ashworth; MS: Membro superior; MI: Membro inferior; p= Nível de     

Significância. 

  

Avaliadores MS MI 

ICC IC P ICC IC P 

A1 0,83 0,50-0,94 <0,01 0,71 0,21-0,90 <0,01 

A2 0,96 0,88-0,99 <0,0001 0,50 0,24-0,84 <0,01 

Avaliadores MS MI 

ICC IC P ICC IC P 

A1 x A2 0,87 0,62-0,95 <0,0001 0,85 0,59-0,95 <0,0001 

Validade MS  MI 

Spearman’s rho P Spearman’s rho P 

Validade 
concorrente 
(EMA) 

 
0,64 

 
<0,01 

 
0,08 

 
>0,05 

Validade 
discriminante 
(MS - 
MiniBESTest) 
(MI -Box and  
Blocks) 

 
-0,60 

 
<0,05 

 
-0,73 

 
<0,01 
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Figuras  

 

 

Figura 1: Fluxograma mostrando as etapas de seleção dos pacientes recrutados.  
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APÊNDICE  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO: 

 

PROJETO: Estratégias em reabilitação funcional para melhorar a marcha 

comunitária e as atividades dos membros superiores em pacientes com 

sequelas de AVE 

 

O(a) senhor(a) está sendo convidado(a) para participar da pesquisa 

“Estratégias em reabilitação funcional para melhorar a marcha comunitária e 

as atividades dos membros superiores em pacientes com sequelas de AVE”. O 

objetivo geral desta pesquisa é avaliar a funcionalidade dos membros superiores e 

inferiores com escalas clínicas que avaliam espasticidade, equilíbrio e atividade; e 

oferecer tratamentos baseado em evidências que visam melhorar a funcionalidade. 

A sua participação nesta pesquisa será de grande importância para conhecermos a 

eficiência dessas terapias nas limitações funcionais do seu membro superior e da 

sua locomoção. 

O(a) senhor(a) foi escolhido por ter o diagnóstico de Acidente Vascular 

Encefálico e ter procurado atendimento no estabelecimento afiliado ao nosso projeto 

de pesquisa. A qualquer momento o(a) senhor (a) pode desistir de participar e retirar 

seu consentimento, sem qualquer tipo de prejuízo em sua relação com o 

pesquisador ou com a instituição que desenvolve o projeto, ou com o seu tratamento 

no estabelecimento afiliado ao projeto. 

A sua participação nesse projeto requer que você participe de duas 

avaliações iniciais, com um intervalo de uma semana, onde sua função com o 

membro superior e inferior serão avaliados. Após essas duas avaliações 

dependendo do seu resultado (qual a sua principal incapacidade) você será 

selecionado para participar dos tratamentos referentes ao membro inferior ou ao 

membro superior. Serão dois tipos de tratamento para membro inferior e dois para 

membro superior, e será sorteio qual dos dois você participará. Todos tratamentos 

são padronizados e baseado em evidências científicas, sendo que nenhum possui 

superioridade ao outro.  

A duração dos tratamentos propostos nesse estudo terão o tempo limitado 

total de 20 h, onde serão distribuídas por duas vezes por semana, com uma sessão 

de 1h de tratamento. O(a) senhor(a) não pode faltar o tratamento mais de três vezes 

consecutivas. Haverá dois períodos de avaliações antes de começarmos o 

tratamento, três períodos de avaliação durante o tratamento e dois períodos de 

avaliações um mês após o tratamento. O período de avaliação dura no máximo 1h e 

pode ser cansativo. Porém, o pesquisador que realiza e acompanha os 

procedimentos estará avaliando continuamente as condições de saúde do 

participante e analisando a possibilidade de manutenção dos procedimentos. 



37 

 

 
 

O(a) senhor(a) não terá nenhum risco direto em participar desse projeto. Não 

serão utilizados objetos pérfuro-cortantes e os aparelhos usados durante a avaliação 

física não provocarão nenhuma dor ou desconforto. Porém os voluntários podem se 

sentir cansados com a quantidade de avaliações impostas pela metodologia do 

estudo. É importante comunicar também que durante a sua participação no estudo, 

o(a) senhor(a) não poderá realizar outro tipo de tratamento. Se o(a) senhor(a) é uma 

voluntário(a) que foi recrutado(a) da lista de espera de atendimento do sistema 

público de saúde (SUS), informamos que após o período de tratamento do estudo 

o(a) senhor(a) retornará a lista de espera de atendimento. 

Para assegurar o sigilo e a privacidade das informações, o(a) senhor(a) 

receberá um número de identificação ao entrar no estudo e seu nome não será 

revelado em nenhuma situação. A sua identidade não será revelada e suas 

informações serão tratadas de forma sigilosa. Não haverá nenhuma forma de 

pagamento. 

Os resultados deste estudo podem ajudar a melhorar incapacidades 

funcionais de pessoas com problemas similares aos do(a) senhor(a). Em caso de 

dúvida, ou em qualquer momento que necessite de maiores esclarecimentos, pode 

contatar o coordenador principal dessa pesquisa a Profa. Dra. Sheila Schneiberg 

Valença Dias, cel: 79-99191-0885, email: sheilaschneiberg@gmail.com 

 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Eu_________________________________________________, confirmo ter 

compreendido e obtido todas as informações sobre o projeto “Estratégias em 

reabilitação funcional para melhorar a marcha comunitária e as atividades dos 

membros superiores em pacientes com sequelas de AVE” acima descritas e, de 

forma livre e esclarecida, manifesto meu consentimento em participar da pesquisa. 

Estou consciente e informado que posso em qualquer momento me retirar do projeto 

sem nenhum prejuízo a minha relação com os pesquisadores, Universidade Federal 

de Sergipe e ao centro de reabilitação por mim frequentado. 

 

Local:_________________, ____/____/_______.  
 

 

 

 

 

mailto:sheilaschneiberg@gmail.com
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_______________________________ 

Assinatura do participante ou responsável 

 

                                                                                       Impressão Dactiloscópica 

 

 

 

 

_______________________________                         

Assinatura pesquisador 

            Sheila Schneiberg Valença Dias                                              

RG: 6495130.88 

Departamento de Fisioterapia 

Programa de Pós Graduação em Ciências da Saúde 

Universidade Federal de Sergipe 

Campus Lagarto 

  



39 

 

 
 

IDENTIFICAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICO E CLÍNICA 

 

 

NÚMERO DO PARTICIPANTE: ____________ 

 

Identificação Clínica e Demográfica 

Dados demográficos 

Nome: 

Idade:                                                                     Data de nascimento:  

Cidade residência: 

Telefone(s): 

Estado civil: 

Escolaridade: 

Tem cuidador?   (   ) sim     (    ) não    Se sim, quem? 

__________________________ 

 

Dados Clínicos 

Quantos AVE teve? (   ) 1      (    ) 2    >2 (   ) 

Quando foi (o último, se mais de um) AVE? ____________________ 

Tipo do AVE:  (   ) Isquêmico      (    ) Hemorrágico 

Se mais de um AVE, foram do mesmo lado?   (   ) Sim   (    ) Não 

Deambula:  (   ) Sim    (    ) Não 

Sequela: 

(    ) MMSS (    ) DIREITO         (   ) ESQUERDO 

(    ) MMII   (    ) DIREITO         (   ) ESQUERDO 

Faz ou fez fisioterapia? 

Se faz, desde de quando? 

Se fez, quando parou e quanto tempo fez? 
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ESCALA TRADUZIDA: 

 

ÍNDICE COMPOSTO DE ESPASTICIDADE (ICE) 

 

AVALIAÇÃO DO MEMBRO SUPERIOR 

REFLEXO OSTEOTENDÍNEO (BICEPS) 
 0 Ausência de resposta 

1 Resposta normal 
 2 Hiperexcitabilidade leve 
 3 Hiperexcitabilidade moderada 
 4 Hiperexcitabilidade máxima 
 
 
RESISTÊNCIA AO DESLOCAMENTO PASSIVO MÁXIMO DA ARTICULAÇÃO (EX. 
EXTENSÃO DO COTOVELO)  
* executado com velocidade moderada ( > 100 °/s) 

 0 Nenhuma resistência (hipotonia) 
 2 Resistência normal 
 4 Resistência levemente aumentada no final do arco de movimento  
 6 Resistência moderadamente aumentada na metade do arco de 
movimento 
 8 Resistência maximamente aumentada 
 
CLONUS (PUNHO) 
 1 Clônus não evocado 
 2 1 – 3 batimentos de clônus 
 3 3 – 10 batimentos de clônus 
 4 Clônus sustentado 
================================================ 

 

 ESCORE DO INDICE COMPOSTO DE ESPASTICIDADE      _____ / 16 
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ÍNDICE COMPOSTO DE ESPASTICIDADE (ICE) 

 

AVALIAÇÃO DO MEMBRO INFERIOR 

REFLEXO OSTEOTENDÍNEO (TENDÃO AQUILEU) 
 0 Ausência de resposta 

1 Resposta normal 
 2 Hiperexcitabilidade leve 
 3 Hiperexcitabilidade moderada 
 4 Hiperexcitabilidade máxima 
 
 
RESISTÊNCIA AO DESLOCAMENTO PASSIVO MÁXIMO DA ARTICULAÇÃO (EX. 
DORSIFLEXÃO DO TORNOZELO)  
* executado com velocidade moderada ( > 100 °/s) 

 0 Nenhuma resistência (hipotonia) 
 2 Resistência normal 
 4 Resistência levemente aumentada no final do arco de movimento 
 6 Resistência moderadamente aumentada na metade do arco de 
movimento 
 8 Resistência maximamente aumentada 
 
CLONUS (TORNOZELO) 
 1 Clônus não evocado 
 2 1 – 3 batimentos de clônus 
 3 3 – 10 batimentos de clônus 
 4 Clônus sustentado 
================================================ 

 

 ESCORE DO INDICE COMPOSTO DE ESPASTICIDADE      _____ / 16 
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ANEXO 

   

APROVAÇÃO PELO COMITÊ DE ÉTICA 
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 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: 

- Estágio I: Tradução para a língua portuguesa: os autores mencionam: 

 A presença de ao 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 
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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) 

 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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COMPOSITE SPASTICITY INDEX 

 

TENDON JERK (BICEPS) 

0 No response 

1 Normal response 

2 Mildly hyperactive response 

3 Moderately hyperactive response 

4 Maximally hyperactive response 

RESISTANCE TO FULL RANGE PASSIVE JOINT 

DISPLACEMENT (e.g., elbow extension) * performed at 

moderate speed ( > 100 deg/s) 

 0 No resistance (hypotonic) 

 2 Normal resistance 

 4 Mildly increased resistance 

 6 Moderately increased resistance 

 8 Maximally increased resistance 

CLONUS (wrist or ankle) 

  1: Clonus not elicited 

 2: 1 – 3 beats of clonus elicited 

  3: 3 – 10 beats of clonus elicited 

  4: Sustained clonus 

 

COMPOSITE SPASTICITY SCORE _____ / 16 
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ESCALA MODIFICADA DE ASHWORTH 
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MINIBESTest 

Avaliação do Equilíbrio – Teste dos Sistemas 

Os indivíduos devem ser testados com sapatos sem salto ou sem sapatos nem 

meias. 

Se o indivíduo precisar de um dispositivo de auxílio para um item, pontue aquele 

item em uma categoria mais baixa. 

Se o indivíduo precisar de assistência física para completar um item, pontue na 

categoria mais baixa (0) para aquele item. 

1. SENTADO PARA DE PÉ 

(2) Normal: Passa para de pé sem a ajuda das mãos e se estabiliza 

independentemente 

(1) Moderado: Passa para de pé na primeira tentativa COM o uso das mãos 

(0) Grave: Impossível levantar de uma cadeira sem assistência – OU – várias 

tentativas com uso das mãos 

2. FICAR NA PONTA DOS PÉS 

(2) Normal: Estável por 3 segundos com altura máxima 

(1) Moderado: Calcanhares levantados, mas não na amplitude máxima 

(menor que quando segurando com as mãos) ou instabilidade notável por 3 s 

(0) Grave: ≤ 3 s 

3. DE PÉ EM UMA PERNA 

Esquerdo 

Tempo (em segundos) Tentativa 1:_____    Tentativa 2:_____ 

(2) Normal: 20 s 

(1) Moderado: < 20 s 

(0) Grave: Incapaz 

Direito 

Tempo (em segundos) Tentativa 1:_____      Tentativa 2:_____ 

(2) Normal: 20 s 

(1) Moderado: < 20 s 

(0) Grave: Incapaz 

4. CORREÇÃO COM PASSO COMPENSATÓRIO – PARA FRENTE 

(2) Normal: Recupera independentemente com passo único e amplo (segundo 

passo para realinhamento é permitido) 
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(1) Moderado: Mais de um passo usado para recuperar o equilíbrio 

(0) Nenhum passo, OU cairia se não fosse pego, ou cai espontaneamente 

5. CORREÇÃO COM PASSO COMPENSATÓRIO – PARA TRÁS 

(2) Normal: Recupera independentemente com passo único e amplo 

(1) Moderado: Mais de um passo usado para recuperar o equilíbrio 

(0) Grave: Nenhum passo, ou cairia se não fosse pego, ou cai 

espontaneamente 

6. CORREÇÃO COM PASSO COMPENSATÓRIO - LATERAL 

Esquerdo 

(2) Normal: Recupera independentemente com um passo (cruzado ou lateral 

permitido) 

(1) Moderado: Muitos passos para recuperar o equilíbrio 

(0) Grave: Cai, ou não consegue dar passo 

Direito 

(2) Normal: Recupera independentemente com um passo (cruzado ou lateral 

permitido) 

(1) Moderado: Muitos passos para recuperar o equilíbrio 

(0) Grave: Cai, ou não consegue dar passo 

7. OLHOS ABERTOS, SUPERFÍCIE FIRME (PÉS JUNTOS) (Tempo em 

segundos) 

(2) Normal: 30 s 

(1) Moderado: < 30 s 

(0) Grave: Incapaz 

8. OLHOS FECHADOS, SUPERFÍCIE DE ESPUMA (PÉS JUNTOS) (Tempo em 

segundos) 

(2) Normal: 30 s 

(1) Moderado: < 30 s 

(0) Grave: Incapaz 

9. INCLINAÇÃO – OLHOS FECHADOS (Tempo em segundos) 

(2) Normal: Fica de pé independentemente 30 s e alinha com a gravidade 

(1) Moderado: Fica de pé independentemente < 30 s ou alinha com a 

superfície 
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(0) Grave: Incapaz de ficar de pé > 10 s ou não tenta ficar de pé 

independentemente 

10. MUDANÇA NA VELOCIDADE DA MARCHA 

(2) Normal: Muda a velocidade da marcha significativamente sem 

desequilíbrio 

(1) Moderado: Incapaz de mudar velocidade da marcha ou desequilíbrio 

(0) Grave: Incapaz de atingir mudança significativa da velocidade E sinais de 

desequilíbrio 

11. ANDAR COM VIRADAS DE CABEÇA – HORIZONTAL 

(2) Normal: realiza viradas de cabeça sem mudança na velocidade da marcha 

e bom equilíbrio 

(1) Moderado: realiza viradas de cabeça com redução da velocidade da 

marcha 

(0) Grave: realiza viradas de cabeça com desequilíbrio 

12. ANDAR E GIRAR SOBRE O EIXO 

(2) Normal: Gira com pés próximos, RÁPIDO (≤ 3 passos) com bom equilíbrio 

(1) Moderado: Gira com pés próximos, DEVAGAR (≥ 4 passos) com bom 

equilíbrio 

(0) Grave: Não consegue girar com pés próximos em qualquer velocidade 

sem desequilíbrio 

13. PASSAR SOBRE OBSTÁCULOS 

(2) Normal: capaz de passar sobre as caixas com mudança mínima na 

velocidade e com bom equilíbrio 

(1) Moderado: passa sobre as caixas porém as toca ou demonstra cautela 

com redução da velocidade da marcha. 

(0) Grave: não consegue passar sobre as caixas ou hesita ou contorna 

14. “GET UP & GO” CRONOMETRADO (ITUG) COM DUPLA TAREFA (TUG: s; 

TUG dupla tarefa s) 

(2) Normal: Nenhuma mudança notável entre sentado e de pé na contagem 

regressiva e nenhuma mudança na velocidade da marcha no TUG 

(1) Moderado: A tarefa dupla afeta a contagem OU a marcha 

(0) Grave: Para de contar enquanto anda OU para de andar enquanto conta. 
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