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RESUMO 

 

O objetivo deste estudo foi realizar a adaptação transcultural da Motor Assessment 

Scale-MAS para o Brasil e analisar a confiabilidade (interexaminadores e teste-

reteste), medida de erro (interexaminadores e teste-reteste) consistência interna e 

validade de construto. Além disso, foi realizada uma revisão sistemática para 

averiguar a validade dos instrumentos de mensuração do estado de saúde que 

avaliam a função motora após acidente vascular encefálico-AVE, disponíveis no 

Brasil. A revisão sistemática seguiu um protocolo pré-estabelecido e foi realizada por 

dois avaliadores independentes, considerando os estudos de propriedades de 

medida de instrumentos que avaliaram a função motora após AVE, resultado de 

adaptação cultural ou criação brasileira. A avaliação da qualidade metodológica foi 

realizada através do COnsensus-based Standards for the selection of health 

Measurements INstruments-COSMIN. O processo de adaptação transcultural da 

MAS foi realizado em 5 estágios: tradução, síntese das traduções, retrotradução, 

comitê de especialistas e pré-teste. A escala também foi submetida à opinião de 

Fisioterapeutas de diferentes estados do país, através de um estudo Delphi. A 

análise das propriedades de medida envolveu a participação de 100 indivíduos com 

diagnóstico clínico de AVE primário ou recorrente há no mínimo 30 dias, com 

presença de hemiparesia/hemiplegia, idade superior a 21 anos e ambos os sexos.  A 

confiabilidade foi analisada através do coeficiente Kappa, a medida-de-erro através 

teste de plotagem de Bland & Altman e a consistência interna e a validade de 

construto foi verificadas através da análise Rasch. O resultado da revisão 

sistemática mostrou que todos os instrumentos disponíveis no Brasil para avaliação 

da função motora após AVE originaram-se em outros países e apresentaram uma 

metodologia inadequada seja no processo de adaptação transcultural ou na análise 

das propriedades de medida, tornando os resultados inconclusivos quanto à 

validade desses instrumentos. O adequado processo de adaptação transcultural e o 

estudo Delphi garantiram a equivalência semântica e adequação cultural da MAS 

para o Brasil. Os valores dos coeficientes de Kappa para as confiabilidades 

interexaminadores e teste-reteste foram 0,73 (variando nos itens de 0,79 a 1,00) e 

0,82 (variando nos itens de 0,86 a 1,00), respectivamente. O teste de Bland Altman 

demonstrou adequada concordância. A análise Rasch demonstrou ausência de 

efeitos “solo” e “teto” (4% e 9%, respectivamente) e a capacidade do instrumento de 

dividir a amostra em mais de quatro níveis de habilidade. O item 4 “Sentado para de 

pé” apresentou padrão errático (MnSq infit=1,44; z=2,6). No entanto, a presença de 

apenas um item errático não afetou a unidimensionalidade do instrumento, o qual 

apresentou adequadas consistência interna e validade de construto. Desta forma, a 

MAS-Brasil constituiu-se em um instrumento adaptado e válido e poderá ser usado 

em contextos clínicos e nas pesquisas em indivíduos após AVE.  

 

Palavras-chaves: Acidente vascular encefálico. Traduções. Validade dos testes. 

Reprodutibilidade dos testes 



 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this study was to perform the cross-cultural adaptation of MAS for 

Brazil and analyse the reliability (inter-rater and test-retest), measurement error 

(inter-rater and test-retest), internal consistency and construct validity. Furthermore, 

was performed a systematic review to determine the validity of the health 

measurements instruments that assess motor function after stroke, available in 

Brazil. The systematic review followed a pre-established protocol and was performed 

by two independent evaluators considering studies on measurement properties of 

instruments that assessed motor function after stroke that resulted of cultural 

adaptation or Brazilian creation. The assessment of methodological quality was 

performed using the COnsensus-based Standards for the selection of health 

Measurements Instruments-COSMIN. The process of cross-cultural adaptation of the 

MAS was done in 5 stages following standardized guidelines: translation, synthesis 

of translations, back translation, experts’ committee review and pretesting. The scale 

was also submitted to the opinion of Physiotherapists of different states of the 

country, through a Delphi study. The analysis of measurement properties involved 

the participation of 100 individuals with a clinical diagnosis of primary or recurrent 

stroke for at least 30 days, with the presence of hemiparesis / hemiplegia, age 

greater than 21 years and both sexes. The reliability was analysed through the 

Kappa coefficient, the measurement error through Bland & Altman plots test and the 

internal consistency and construct validity were verified by the Rasch analysis. The 

adequate process of cultural adaptation and the Delphi study ensured the semantic 

and cultural appropriateness of MAS to Brazil. The Kappa coefficient values for the 

reliability inter-examiners and test-retest was 0.73 (varying in items 0.79 and 1.00) 

and 0.82 (varying in items 0.86 and 1.00), respectively. The Bland Altman test 

demonstrated adequate agreement. As for the analysis of the measurement 

properties, the Rasch analysis demonstrated absence of the “floor” and “ceiling” 

effects (4% and 9%, respectively) and the capacity of the instrument to divide the 

sample into more than four levels of ability. The item 4 “Sitting to standing” showed 

erratic standard (MnSq infit=1.44; z=2.6). Although, the presence of only one erratic 

item did not affect the unidimensionality of the instrument, which showed adequate 

internal consistence and construct validity. This way, the MAS-Brasil was constituted 

as an adapted and valid instrument and can be used in clinical contexts and in 

researches in patients after stroke. 

 

Key-words: Stroke. Translations. Validity of tests .  

Reproducibility of Results. 
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1 APRESENTAÇÃO 

 

 Esta dissertação foi desenvolvida na linha de pesquisa “Instrumentação e 

intervenção fisioterapêutica”, do Programa de Pós-Graduação Strictu Senso em 

Fisioterapia da Universidade Federal de Pernambuco, tendo como proposta realizar 

a Adaptação Transcultural da Motor Assessment Scale para o Brasil e analisar as 

propriedades de medida. Este instrumento avalia a evolução da função motora de 

indivíduos após acidente vascular encefálico (AVE). 

Paralelamente a este estudo foi realizada uma Revisão sistemática, com o 

objetivo de identificar os instrumentos utilizados nos Brasil para a avaliação da 

função motora de indivíduos após AVE, avaliar a qualidade metodológica e a 

evidência dos resultados dos estudos da adaptação transcultural e das propriedades 

de medida destes instrumentos. Portanto os dados obtidos no desenvolvimento 

desta dissertação resultaram em três artigos: artigo 1 - “Análise dos instrumentos de 

mensuração da função motora de indivíduos após acidente vascular encefálico 

disponíveis no Brasil: Uma Revisão Sistemática”, submetida ao periódico Brazilian 

Journal of Physical Therapy, em julho de 2014; Artigo 2- “Adaptação Transcultural da 

Motor Assessment Scale para o Brasil”, submetido ao periódico Brazilian Journal of 

Physical Therapy, em junho de 2014; Artigo 3- “Análise das propriedades de medida 

de versão brasileira da Motor Assessment Scale” que será submetido ao periódico 

Stroke, após publicação do artigo 2.  

 Atendendo às normas vigentes no programa de Pós-graduação em 

Fisioterapia da UFPE, os resultados obtidos nos estudos citados acima estão 

descritos em formato de artigos científicos, disponíveis nesta dissertação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

2 INTRODUÇÃO 

 

 Os aspectos relacionados à avaliação da função motora de indivíduos após 

acidente vascular encefálico (AVE), bem como conceitos sobre propriedades de 

medida e a descrição da versão original da Motor Assessment Scale (MAS) estão 

relatados a seguir, através de uma revisão da literatura.  

 

2.1 ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO  

 

O AVE apresenta elevada incidência em todo o mundo, afetando 

principalmente os idosos, porém vem ocorrendo de forma crescente na população 

de adultos jovens. (RODGERS, 2004, SACCO e CHONG, 2005; MARINI e col., 

2011) No Brasil, 250 mil novos casos surgem a cada ano, sendo a principal causa 

de morte por doenças cerebrovasculares (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010).  

Ademais, o AVE é considerado como uma das maiores causas de 

incapacidade crônica, resultando em sequelas de ordem física, emocional e 

funcional, que geram algum grau de dependência nos indivíduos. Dentro deste 

contexto, os consequentes prejuízos socioeconômicos decorrentes desta doença, 

como os custos hospitalares, com reabilitação e os previdenciários, pela 

necessidade de afastamento das atividades ocupacionais, devem ser considerados 

(FALCÃO et al., 2004; RODGERS, 2004; SACCO e CHONG, 2005; MARINI et al., 

2011).  

Estima-se um custo médio por dia de internação hospitalar de US$ 53,38 (R$ 

117,96) para pacientes sem complicações clínicas e de US$ 127,71 (R$ 282, 24) 

para pacientes com complicações, sendo que o tempo médio de internamento é de 

21 dias. A maioria dos pacientes após AVE apresentam complicações no período de 

internamento (75%), sendo as mais comuns infecção pulmonar, úlcera de decúbito e 

hipertensão intracraniana. Estas complicações além de elevar os custos, pioram o 

quadro clínico e prognóstico dos indivíduos acometidos (NEVES et al., 2002) 

Dentro do quadro clínico bastante variado decorrente do AVE, o déficit motor 

é o mais comum, tendo como sinal clássico a paralisia parcial (hemiparesia) ou total 

(hemiplegia) no lado contralateral à lesão encefálica (VIANA et al., 2008), além de 

afasia, déficit cognitivo e alteração visual (FERREIRA; PINTO, 2008).  
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Além disso, tanto na população idosa quanto em jovens acometidos, a 

hemiparesia/hemiplegia representa a maior causa de prejuízos funcionais, gerando 

grandes dificuldades na realização das atividades de vida diária (AVD's) (FALCÃO et 

al., 2004; RODRIGUES et al., 2008; CRUZ; D’ELBOUX, 2008). Portanto, os 

prejuízos à função motora decorrentes do AVE causam um importante impacto à 

funcionalidade dos indivíduos. 

Devido às repercussões epidemiológicas e socioeconômicas do AVE, além do 

seu caráter incapacitante, a reabilitação funcional dos indivíduos destaca-se por 

objetivar o retorno dos indivíduos ao convívio social e ocupacional (FALCÃO et al., 

2004). Entretanto, o processo de reabilitação deve estar cientificamente 

fundamentado para garantir resultados positivos e subsidiar os profissionais na 

tomada de decisões (SAMPAIO & MANCINE, 2007). Neste sentido, um aspecto 

relevante para uma avaliação adequada é o desenvolvimento de processos 

objetivos, rigorosos e consistentes, apoiados em instrumentos, testes e medidas 

confiáveis (SAMPAIO, MANCINI & FONSECA, 2002; CECATO & ALMEIDA, 2010). 

A escolha dos instrumentos de medição deve ser criteriosa, permitindo a 

avaliação de aspectos específicos do indivíduo, levando-se em consideração o 

tempo de administração, custo de aplicação, necessidade de treinamento dos 

profissionais e a disponibilidade de manual de instruções, bem como as suas 

adequadas propriedades de medida. (CECATO e ALMEIDA, 2010; SORIANO & 

BARALDI, 2010). 

 

2.2 FUNÇÃO MOTORA 

 

A função motora é um construto complexo que envolve o controle dos 

músculos estriados, a capacidade de realizar movimentos voluntários e a habilidade 

de realizar atividades motoras. Os instrumentos que avaliam a função motora de 

indivíduos após AVE visam verificar a capacidade dos indivíduos de manter posturas 

funcionais, de realizar transferências, de realizar a marcha, e atividades que 

envolvem a motricidade manual. (POMEROY e col., 2014; POLLOCK e col., 2014) 

Estas capacidades envolvem diferentes domínios da Classificação Internacional da 

Funcionalidade Incapacidade e Saúde (CIF). (LEITÃO, 2004) 

De acordo com a CIF, a funcionalidade do indivíduo está relacionada com 

dois aspectos, que interagem entre si: 1) Estrutura e funções do corpo; 2) Atividades 
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e participação. No contexto da CIF, as estruturas do corpo são as partes anatômicas 

(os órgãos, os membros) e as funções envolvem a fisiologia dos sistemas e órgãos. 

Já as atividades são a execução de uma tarefa pelo indivíduo e a participação é o 

envolvimento do indivíduo em uma situação real. (LEITÃO, 2004) 

A capacidade de mudar ou manter a posição do corpo (auto transferências, 

manter-se sentado, de pé), transportar, mover ou manusear objetos (tirar o copo da 

mesa, pegar um objeto do chão, manipular, agarrar, alcançar), andar e deslocar-se 

são tópicos do domínio mobilidade, que está inserido nas atividades e participação 

da CIF. Já as funções relacionadas à mobilidade articular (por exemplo, capacidade 

de protração do ombro), funções associadas à força muscular de um membro ou de 

um lado do corpo, o controle de movimentos voluntários simples e complexos, a 

coordenação motora dos membros e a capacidade de apoio sobre os membros 

superiores e inferiores, são tópicos dos domínios das funções musculoesqueléticas, 

inseridos nas funções do corpo. (LEITÃO, 2004) 

 

2.3 INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO MOTORA APÓS AVE 

 

Verifica-se na literatura uma variedade de instrumentos com o objetivo de 

mensurar a função motora de indivíduos após AVE. (POMEROY e col., 2014; 

POLLOCK e col., 2014) A maioria dos instrumentos citados na literatura é voltada 

para a avaliação da função motora do membro superior parético, sendo os mais 

citados Upper Limb-Motor Assessment Scale (UL-MAS), Jebsen Taylor Test, Box 

and Block Test, Action Research Arm Test, Wolf Motor Function Test, Motor Acitvity 

Log, Frenchay Arm Test, Functional Test of the Hemiparetic Upper Extremity e o 

Nine Hole Peg Test. (POMEROY e col., 2014; POLLOCK e col., 2014). 

Também há instrumentos que visam mensurar a função motora global, ou 

ainda de membros superiores e inferiores em conjunto, sendo bastante utilizadas 

Fugl Meyer Scale, Motor Assessment Scale, Rivermead Mobility Index e a Sodring 

Motor Evaluation Scale leg and arm subscales. Além disso, a Trunk Impairment 

Scale também é utilizada para a avaliação do tronco de maneira individual. 

(POMEROY e col., 2014; POLLOCK e col., 2014) 

Nenhum destes instrumentos foi criado no Brasil, sendo produzidos na língua 

inglesa e direcionados culturalmente para a população dos países onde foram 

criados. (SORIANO & BARALDI, 2010; POMEROY e col., 2014; POLLOCK e col., 
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2014) Portanto, para que possam ser utilizados, tanto na prática clínica quanto em 

pesquisas neste país, é necessário que sejam submetidos ao processo de 

adaptação transcultural e posterior análise das propriedades de medida. 

 

2.4  PROPRIEDADES DE MEDIDA E ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL 

 

As propriedades de medida são também conhecidas como propriedades 

psicométricas ou clinimétricas, no entanto a utilização dessas duas últimas 

terminologias não está sendo recomendada pela literatura atual (TERWEE, 2007; 

MOKKINK et al. 2010). O termo “psicométrica” relaciona-se aos instrumentos que 

medem construtos associados à Psicologia, já o termo “clinimétrica”, refere-se aos 

que medem construtos associados aos aspectos clínicos, que muitas vezes 

envolvem questões emocionais e físicas ao mesmo tempo e por isso é mais aceito 

pela classe médica (De VET, TERWEE, BOUTER, 2003). 

Ambos os termos (psicométrica e clinimétrica) parecem rotular de maneira 

diferente características presentes em todos os instrumentos que se propõem a 

medir algum construto relacionado à saúde/doença (De VET, TERWEE, BOUTER, 

2003). Portanto, o termo propriedade de medida (de medição, ou métricas) tem sido 

proposto com o intuito de representar as características métricas de qualquer tipo de 

instrumento, medindo qualquer que seja o construto (MOKKINK et al, 2010). 

As propriedades de medida são divididas em três grandes grupos: 

confiabilidade, validade e responsividade. (Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1- Propriedades de medida de instrumentos de medição da saúde 
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A consistência interna é o grau de inter-relacionamento dos itens do 

instrumento. A extensão com a qual os escores dos pacientes não mudam em 

medidas repetidas, sob as mesmas condições entre diferentes examinadores na 

mesma ocasião (interexaminadores), pelo mesmo examinador em diferentes 

ocasiões (intraexaminadores) e através do tempo (teste-reteste), são 

respectivamente as confiabilidades interexaminadores, intraexaminador e teste-

reteste. As medidas-de-erro representam diferenças aleatórias nos escores 

(interexaminadores, intraexaminador e teste-reteste) que não são atribuídas a 

verdadeiras mudanças no construto mensurado. (MOKKINK et al, 2010). 

Validade representa o grau com o que o instrumento mede o construto 

pretendido. A validade de conteúdo é o grau com que o conteúdo do instrumento 

reflete o construto avaliado através da opinião de profissionais. A validade de face é 

o grau com que os itens do instrumento de fato parecem ser uma adequada reflexão 

do construto a ser mensurado. A validade de construto é o grau com que os escores 

de um instrumento são consistentes com hipóteses (por exemplo, através do 

relacionamento com escores de outro instrumento, ou através da comparação de 

escores de grupos relevantes), podendo ser avaliado através do teste de hipóteses. 

(MOKKINK et al, 2010) 

Já a validade estrutural se refere ao grau com que os escores de um 

instrumento são uma adequada reflexão da dimensionalidade do construto. A 

validade transcultural é o grau com que o desempenho dos itens de um instrumento 

adaptado são uma adequada reflexão dos itens do instrumento original. A validade 

de critério é o grau com que os escores de um instrumento são uma adequada 

reflexão de um padrão-ouro. (MOKKINK et al, 2010) 

Por fim, a responsividade é a habilidade do instrumento de detectar 

mudanças no construto medido. Além dessas propriedades, é possível também 

mensurar a interpretabilidade, que não é uma propriedade de medida. Esta 

característica refere-se ao grau em que se pode atribuir significado qualitativo às 

medidas quantitativas de um determinado instrumento e envolve a verificação dos 

efeitos “solo” e “teto”, da mínima mudança importante (MMI) e a mínima diferença 

importante (MDI). A MMI é a menor mudança no escore do construto que o paciente 

percebeu como importante e a MDI corresponde à diferença mínima no construto 

considerada importante. (MOKKINK et al, 2010).  
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Devido à variabilidade quanto à terminologia, conceituação e métodos dos 

estudos das propriedades de medida, foi desenvolvido em 2010, um consenso 

internacional multidisciplinar: Consensus-based Standards for the selection of health 

Measurements INstruments (COSMIN). Participaram desta elaboração 43 

especialistas em medição da saúde de todo o mundo, com o objetivo de melhorar a 

seleção dos instrumentos de avaliação. (MOKKINK et al., 2010) Através do 

COSMIN, foram determinadas a taxonomia e o conceito de cada propriedade de 

medida, bem como a padronização de suas avaliações, em termos de desenho de 

estudo e análise estatística. (MOKKINK et al, 2010) 

Além disso, o COSMIN também determina aspectos que devem ser 

cumpridos durante processos de adaptação transcultural. Esse processo deve ser 

realizado para que um instrumento possa ser utilizado em um novo país, cultura e/ou 

idioma, tendo o objetivo de alcançar a equivalência entre a versão original e a de 

destino. Através de um método de adaptação transcultural adequado, os itens não 

devem apenas ser apenas bem traduzidos linguisticamente, mas também, devem 

ser adaptados culturalmente para manter a validade de conteúdo do instrumento. 

(BEATON et al., 2000; WILD et al., 2005, MOKKINK et al, 2010).  

O processo de adaptação deve ser desenvolvido obedecendo-se os seguintes 

critérios: 1) O instrumento deve ser traduzido da sua língua original para a língua 

alvo por mais de um tradutor, trabalhando de maneira independente; 2) Em seguida 

devem ocorrer múltiplas (no mínimo duas) retrotraduções também de maneira 

independente; 3) As traduções devem ser avaliadas por um comitê de especialistas; 

4) Devem participar como tradutores, profissionais especialistas nas línguas alvo e 

original, e no construto avaliado pelo instrumento; 5) Deve haver uma adequada 

descrição das diferenças entre o instrumento original e o instrumento alvo; 6) A 

última fase do processo deve consistir na aplicação do instrumento da população 

alvo; 7) As características clínicas da população alvo devem ser bem descritas. 

(MOKKINK, 2010) 

As diretrizes de Beaton et al. (2000), obedecem aos critérios determinados 

pelo COSMIN e descreve em detalhes o método ideal para a realização da 

adaptação transcultural de um instrumento de avaliação através de cinco etapas: 

tradução inicial (para a língua alvo), síntese das traduções, retro-tradução, avaliação 

por um comitê de juízes especialistas e pré-teste. Ainda segundo tais diretrizes, 

após o cumprimento destas etapas, as propriedades de medida do instrumento alvo 
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devem ser analisadas, uma vez que apenas a adaptação transcultural não garante a 

manutenção delas. 

Além do comitê de especialistas, também é relevante que a versão adaptada 

de um intrumento com linguagem técnica, direcionada para profissionais da saúde, 

possa ser avaliada por outros profissionais especialistas no construto, que podem 

contribuir com os ajustes finais do processo de adaptação transcultural. (POWEL, 

2003; HASSON et al., 2000; PERROCA, 2011). 

Uma alternativa, através da qual o instrumento adaptado possa ser submetido 

à opinião destes profissionais é a realização de um estudo Delphi. Esta técnica tem 

o objetivo de alcançar o consenso entre os participantes sobre um determinado 

tema, por exemplo, se os itens estão claros, se há equivalência semântica com a 

versão original e se instrumento parece ser aplicável na clínica e em pesquisas. 

(POWEL, 2003; HASSON et al., 2000; PERROCA, 2011). 

Para a realização do estudo Delphi, os profissionais devem preencher 

anonimamente questionários estruturados sobre o tema, denominados como fases. 

As opções de respostas destes questionários representam o grau de concordância 

dos participantes. As respostas de cada fase são utilizadas para a construção do 

questionário da próxima fase, até que se atinja o consenso. Geralmente, no máximo 

três fases são necessárias. (POWEL, 2003; HASSON et al., 2000; PERROCA, 

2011). 

 

2.5  ANÁLISE RASCH 

 

Publicada pelo matemático dinamarquês George Rasch em 1960, a análise 

Rasch é um método estatístico que vem sendo crescentemente utilizado para avaliar 

as propriedades de medida dos instrumentos de medição do estado da saúde. 

(TESIO, 2003; TENNANT, 2004) Umas das vantagens desta análise é permitir a 

transformação dos escores ordinais, normalmente utilizados como opção de 

respostas nos instrumentos, em medidas intervalares, que permitem a utilização de 

métodos estatísticos paramétricos. (TESIO, 2003; TENNANT, 2004) 

 Este modelo matemático tem como objetivo básico verificar se um 

determinado instrumento apresenta unidimensionalidade, ou seja, se o conjunto de 

itens que o compõem fazem estimativas sobre um único atributo (construto). (BOND 

& FOX, 2001; TESIO, 2003; TENNANT, 2004). 
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Duas proposições chaves são consideradas pelo modelo: 1) Indivíduos mais 

hábeis tem maior probabilidade de responder corretamente todos os itens de um 

determinado instrumento; 2) Itens mais fáceis têm maior probabilidade de serem 

respondidos corretamente por qualquer indivíduo. Baseada na ordem lógica ilustrada 

por estas duas proposições, a análise Rasch realiza a conversão logarítmica dos 

escores brutos obtidos pelos indivíduos nos itens do instrumento (dados ordinais) 

em dados intervalares (logits). Esta transformação resulta na estimação de 

probabilidades reais da dificuldade dos itens e das habilidades dos indivíduos. 

(BOND & FOX, 2001) 

Os resultados estimados são calibrados e distribuídos em um contínuo linear, 

como representado na Figura 1, onde os itens são organizados em ordem de 

dificuldade (do mais fácil para o mais difícil) e os indivíduos em ordem de habilidade 

(dos menos hábeis para os mais hábeis). Esta calibração é representada 

visualmente em um mapa, o que facilita a interpretação dos dados. (BOND & FOX, 

2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1- Calibração dos itens por ordem de dificuldade com os indivíduos por ordem 

de habilidade. 
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medindo um construto diferente ou ainda podem não estar medindo adequadamente 

o construto em questão. (BOND & FOX, 2001) 

A diferença entre as pontuações obtidas pelos indivíduos/itens e as 

pontuações esperadas pelo modelo é chamada de resíduo. Como pode haver 

muitos indivíduos/itens com padrões de resposta inesperada, resultando em muitos 

resíduos para serem analisados, o diagnóstico é dado através do cálculo das médias 

desses resíduos. (BOND & FOX, 2001) 

Dois formatos de médias (Mean Square ou MnSq) são calculados: Infit e 

Outfit. A MnSq Outfit é uma média simples, onde a soma dos resíduos ao quadrado 

é dividido pelo número de respostas obtidas pelos indivíduos/itens. Desta forma, os 

valores Outfit possuem maior relação com respostas inesperadas extremas, muito 

diferente das estimadas. Já o formato Infit é uma média ponderada, onde os 

resíduos ao quadrado são multiplicados pela sua variância individual e depois de 

somados, são divididos pela soma total das variâncias, reduzindo o impacto das 

respostas extremas. Portanto, os valores infit relacionam-se com respostas 

inesperadas próximas das estimadas. (BOND & FOX, 2001; TESIO, 2003).  

Os valores MnSq representam a relação entre o escore esperado e o escore 

obtido, ou seja, quando igual a 1 significa que esta relação está de acordo com os 

pressupostos do modelo, porém uma pequena variação de ±0,3 é permitida. 

Portanto, valores de MnSq > 1,3 associados ao z>2 indicam que os escores neste 

item foram erráticos (muito variáveis), ou seja, indivíduos com altas habilidades 

receberam baixas pontuações, ou vice versa. (BOND E FOX, 2001; TESIO, 2003)  

Valores de MnSq < 0,7 com valor de z <-2 indicam pouca variabilidade, com 

padrão de respostas previsíveis, ou seja, o item não discrimina pessoas com 

diferentes níveis de habilidade, mas não é considerando errático. (BOND E FOX, 

2001; TESIO, 2003). 

A presença de 5% de itens erráticos significa que os itens da escala não 

combinam para formar um conceito unidimensional e isto ameaça a validade de 

construto do instrumento (BOND E FOX, 2001; PORTNEY, 2000).  

Há dois caminhos para a análise da validade de construto através do modelo 

Rasch: no primeiro é verificado se o conjunto de itens mede um mesmo construto, 

ou seja, se há unidimensionalidade e, no segundo caminho é verificado se a 

hierarquia dos itens (ordem de dificuldade) estimada pelo modelo é justificável 

teoricamente. (BOND & FOX, 2001). 
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Os itens que apresentaram padrão errático devem ser analisados quanto ao 

seu conteúdo, e os motivos que motivaram o resultado inesperado devem ser 

identificados, para que seja verificada a possibilidade de eliminação deste item ou a 

sua reestruturação. (BOND E FOX, 2001). 

A análise Rasch fornece também o índice de separação de pessoas, que 

representa a capacidade dos itens de dividir a população avaliada em diferentes 

níveis de habilidades. Para um cálculo mais preciso do número de níveis de 

habilidades é indicado o uso da fórmula: Número de níveis distintos= (4G+1) /3, na 

qual G é o índice de separação. Espera-se que os itens de um instrumento dividam 

a população em no mínimo 2 níveis de habilidades. (BOND E FOX, 2001; 

PORTNEY, 2000) 

Ainda através desta análise é possível verificar a presença de “efeito solo” ou 

“efeito teto” baseados na estimação das habilidades dos indivíduos. Considera-se a 

presença de “efeito teto” quando mais de 20% da amostra apresentou habilidade 

para completar todos os itens do instrumento, e de “efeito solo” quando mais de 20% 

da amostra não apresentou habilidade para completar nenhum dos itens. (BOND E 

FOX, 2001; MILLER, 2010) 

Existem dois formatos de análise Rasch: o rating scale model e o partial credit 

model. O primeiro é indicado para instrumentos onde os itens possuam o mesmo 

número de opções de resposta, como a escala Likert. O segundo, partial credit 

model ou modelo de crédito parcial, é indicado para o estudo de instrumentos cujos 

itens possuem números ou formatos de opções de respostas diferentes entre si, ou 

ainda para instrumentos onde cada subescala é pontuada separadamente (não 

possuem um escore total). (BOND E FOX, 2001) 

 

2.6  MOTOR ASSESSMENT SCALE (MAS) 

 

A MAS foi criada na Austrália por duas fisioterapeutas, Janet Carr e Roberta 

Shepherd (1985), com o objetivo de avaliar a função motora de pacientes após 

acidente vascular encefálico, sendo capaz de medir a evolução destes indivíduos 

neste aspecto. (CARR et al., 1985) 

Ao analisar os instrumentos disponíveis na literatura da época que avaliavam 

a função motora no após AVE, as autoras consideraram que algumas falhas 

prejudicavam a sua aplicabilidade clínica. Por exemplo, alguns instrumentos 
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necessitavam de longos períodos de tempo para serem aplicados, outros 

consideravam que a recuperação no após AVE era inicialmente caracterizada pela 

presença de movimentos estereotipados de padrão flexor ou extensor, ou ainda que 

eram baseados em uma sequência de desenvolvimento não condizente com a 

recuperação de adultos, enquanto outros não incluíam itens para avaliar a função 

dos membros superiores. (CARR et al., 1985) 

 Foi, portanto, diante deste contexto que a MAS se originou, visando realizar a 

avaliação da função motora por meio de tarefas funcionais, enfatizando a qualidade 

do movimento, ao invés do uso de padrões isolados de movimento. Inicialmente foi 

composta por nove itens, dos quais os itens de 1 a 8 representavam diferentes áreas 

da função motora e o item 9 o tônus muscular global. Os oito itens referentes à 

função motora eram: 1) Supino para decúbito lateral; 2) Supino para sentado na 

lateral do leito; 3) Equilíbrio sentado; 4) Sentado para de pé; 5) Marcha; 6) Função 

do membro superior; 7) Movimentos da mão; e, 8) Atividades elaboradas da mão. 

(CARR et al, 1985) 

Estes oitos itens eram pontuados por escores ordinais variando entre 0 e 6. O 

escore 0 indica que o individuo não consegue realizar a função e os escores de 1 a 

6 são critérios de pontuação organizados hierarquicamente para cada uma das 

funções (itens). O item 9 era pontuado de uma maneira diferente: de 1 (Flacidez, 

sem resistência quando as partes do corpo são movidas) a 6 (Hipertonia em todo 

tempo), sendo que o 4 indica tônus global normal. Como cada item deveria ser 

pontuado individualmente, não havia um escore total no instrumento original. (CARR 

et al., 1985) 

Após a construção do instrumento, foram analisadas as confiabilidades 

interexaminadores e teste-reteste. Para o estudo da confiabilidade 

interexaminadores, 20 avaliadores treinados, pontuaram os itens através de 

filmagens, onde indivíduos após AVE foram avaliados por um examinador principal. 

Para a confiabilidade teste-reteste o examinador principal avaliou pacientes após 

AVE em duas diferentes ocasiões, com um intervalo de quatro semanas. (CARR et 

al.,1985) 

Duas diferentes medidas foram utilizadas para a análise da confiabilidade 

interexaminadores: correlação de Pearson e o percentual de concordância. A 

correlação de Pearson também foi utilizada para a análise do teste-reteste. Foram 

encontradas correlações variando entre 0,89 e 0,99 entre as pontuações dadas 
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pelos 20 examinadores e o examinador principal, e de 0,87 a 1,00 no teste-reteste. 

O percentual de concordância entre os 20 examinadores e o principal variou de 78 a 

95%. Como não foi possível analisar a confiabilidade do item 9 (tônus muscular 

global) através de filmagens, este item foi excluído do instrumento final, que passou 

a ser composto por apenas 8 itens (CARR et al, 1985).  

Após a publicação da MAS, vários estudos (POOLE e WHITNEY, 1988; 

O’CONNEL et al., 2002) foram realizados com o intuito de analisar as propriedades 

de medida do instrumento. Correlações de Spearman variando entre r=0,92 e r=1,00 

para as pontuações dos itens e r=0,99 para o escore total, foram encontradas no 

estudo da confiabilidade interexaminadores. Os resultados obtidos para a 

confiabilidade do escore total indicaram a viabilidade da utilização da soma dos 

escores dos oito itens. (POOLE e WHITNEY, 1988) 

 Em outro estudo (O’CONNEL et al, 2002), ainda avaliando a confiabilidade, 

através da aplicação direta do instrumento observada por três avaliadores 

independentes, foram encontrados valores de coeficiente Kappa variando entre 0,83 

e 1 para a confiabilidade interexaminadores dos oito itens. 

A confiabilidade do tipo consistência interna foi analisada por outro estudo, 

sendo utilizado o alfa de Cronbach (JOHNSON E SELFE, 2004). Um α=0,95 foi 

encontrado quando os oitos itens foram considerados, porém não foi realizada a 

análise fatorial para a verificação da unidimensionalidade da MAS.  

A validade de construto foi verificada através de testes de hipótese. 

Correlações de Spearman positivas foram encontradas entre a MAS e a escala de 

Fugl-Meyer (instrumento que mede a função sensório-motora de indivíduos pós 

AVE) em dois estudos, para o escore total (r=0,96 e r=0,88) e para os itens 

correspondentes dos instrumentos (variando entre 0,65 e 0,93 e entre 0,64 e 0,92). 

(POOLE e WHITNEY,1988; MALOUIN et al., 1994). 

Estudos mais elaborados (PICKERING et al., 2010; MILLER et al., 2010; 

AAMODT et al, 2006; SABARI et al., 2005, KIM et al., 2002), utilizando o modelo 

matemático Rasch, foram também realizados para averiguar a validade de construto 

através da unidimensionalidade dos itens. Um desses estudos mostrou que o item 7 

“Movimentos da mão’” apresentou padrão errático, com MnSq outfit =1,9, porém não 

houve sugestão dos autores quanto às modificações no item, que em contrapartida 

sugerem que o escore total do instrumento pode ser utilizado. Também foi realizada 

a análise separadamente dos itens referentes ao membro superior (itens 6, 7 e 8) e 
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os itens referentes ao membro inferior (demais itens), onde não foram encontrados 

itens erráticos. (AAMODT et al., 2006).  

Em outro estudo, uma análise realizada apenas com os itens de 1 a 5, o item 

3 “Equilíbrio sentado” (MnSq infit=1,45) apresentou padrão errático (BROCK et al., 

2002). Entretanto, não está claro nos estudos que utilizaram a análise Rasch, em 

que fase de recuperação após AVE (há quantos dias, meses após o ictus) estavam 

os participantes, o que dificulta a generalização dos resultados. 

 Outros estudos objetivaram avaliar através da análise Rasch apenas os itens 

que avaliam a função motora do membro superior (6, 7 e 8). Os resultados 

demonstraram a unidimensionalidade desta subscala da MAS. Entretanto, os 

estudos têm sugerido que os critérios para pontuação nestes itens não estão 

corretamente ordenados por ordem de dificuldade, mas ainda não há consenso 

sobre a adequada ordenação destes critérios de pontuação. (SABARI et al., 2005; 

PICKERING et al., 2010; MILLER et al., 2010). 

Quanto à responsividade, alguns estudos têm verificado a capacidade da 

MAS em detectar mudanças clínicas na função motora de indivíduos após AVE 

através do tempo. Estudo que utilizou como critério externo a Escala de Fugl-Meyer, 

observou correlações positivas com os itens referentes aos membros superiores da 

MAS (r= 0,74), sendo verificadas mudanças significativas nos escores da MAS, com 

tamanho de efeito (d) variando entre 0,37 e 0,43 (moderado/baixo). (HUESH e 

HIESH, 2002) Em outro estudo, onde todos os itens foram avaliados, tamanhos de 

efeitos (d) variaram entre 0,61 e 1,03 (excelente) para os itens de 1 a 5, e para os 

demais variaram entre 0,36 e 0,50 (moderado). (ENGLISH, 2006). 

Baseado nos resultados dos estudos descritos, a MAS é reconhecida na 

literatura com um instrumento cuja confiabilidade, validade e responsividade foram 

determinadas (LANNINN, 2004; JONHSON E SELFE, 2004). Além disso, este 

instrumento tem apresentado bons indicadores quanto à facilidade de administração, 

objetividade, sensibilidade, simplicidade, relevância clínica e como preditor funcional 

(CARR et al., 1985; TUCAK et al., 2010).  

É possível identificar na literatura pesquisada (Medline/Pubmed 1966-2014; 

Lilacs 1986-2014; CINAHL 1982-2014; SCOPUS 2004-2014) adaptações 

transculturais do instrumento na Noruega (KJENDAHL, 2005) e na Alemanha 

(BOHLS et al., 2008). No Brasil, apesar de haver uma tradução da escala para o 

português, com resultados de confiabilidade interexaminadores e intraexaminadores, 
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não foram seguidos os processos preconizados de adaptação transcultural. A 

ausência do processo de adaptação transcultural neste estudo invalida esta versão, 

pois apenas a tradução linguística não é suficiente para garantir a equivalência entre 

as versões, bem como não garante que a validade de conteúdo do instrumento seja 

mantida através de diferentes culturas. (BEATON et al., 2000) 

Ante o exposto, a relevância deste estudo destaca-se uma vez que propõe 

realizar a adaptação transcultural da MAS através dos processos adequados de 

acordo com a literatura atual, sendo obedecidas as fases preconizadas (tradução, 

síntese das traduções, retrotradução, comitê de especialistas e pré-teste) para a 

criação da versão de um determinado instrumento em um novo país, com a 

participação de tradutores especialistas na língua original (inglês) e a língua alvo 

(português) e profissionais especialistas no construto avaliado (função motora), além 

da participação da população alvo (indivíduos após AVE). 

 Ademais, tem como diferencial a proposta de submeter a versão resultante 

da adaptação transcultural à opinião de Fisioterapeutas especialistas em reabilitação 

neurofuncional de diferentes regiões do país, uma vez que a MAS possui linguagem 

direcionada para profissionais de saúde. 

Por fim, este estudo se propõe avaliar as propriedades de medida da versão 

em português através dos critérios preconizados pelo COSMIN. 

3 OBJETIVO GERAL 

Verificar a qualidade metodológica e evidência dos resultados dos estudos 

das propriedades de medida dos instrumentos que avaliam a função motora de 

indivíduos após AVE adaptados ou criados no Brasil, além de realizar a adaptação 

transcultural da Motor Assessment Scale para o Brasil e analisar as propriedades de 

medida. 

 

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Artigo 1 (Revisão Sistemática) 

 Identificar os instrumentos que avaliam a função motora de indivíduos após 

AVE adaptados ou criados no Brasil. 

 Averiguar qualidade metodológica dos processos de adaptação transcultural. 
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 Verificar a qualidade metodológica e a evidência dos resultados obtidos nos 

estudos de propriedades de medida destes instrumentos. 

 

Artigo 2 

 Realizar a adaptação transcultural da Motor Assessment Scale para o Brasil. 

 Verificar a equivalência semântica e transcultural, clareza e relevância 

técnico-científica do instrumento traduzido para o português pela opinião de 

Fisioterapeutas. 

 

Artigo 3 

 Analisar as confiabilidades teste-reteste e interexaminadores. 

 Analisar as medidas-de-erro teste-reteste e interexaminadores.  

 Analisar a consistência interna. 

 Analisar a validade de construto. 

 Verificar a presença de itens erráticos, propondo a sua revisão ou a exclusão, 

se necessário. 

 

4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Esta dissertação envolveu dois tipos de estudo: uma revisão sistemática para 

confecção do primeiro artigo e o estudo de criação da versão brasileira de MAS, que 

consistiu em uma adaptação transcultural e análise de propriedades de medida, para 

construção do segundo e terceiro artigos. 

 

4.1 MÉTODO DA REVISÃO SISTEMÁTICA 

 

O método desta revisão seguiu um protocolo previamente estabelecido. Dois 

revisores independentes (ELSW e LCS) realizaram a pesquisa e seleção dos 

estudos nas bases de dados MEDLINE/ PUBMED, LILACS, SCOPUS, CINAHL e 

WEB OF SCIENCE de acordo com a estratégia de busca apresentada na Tabela 1 e 

não houve restrição linguística. 

Foram considerados como critérios de inclusão: estudos de propriedades de 

medida de instrumentos que avaliaram a função motora de indivíduos após AVE em 
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pelo menos um dos itens, tanto como resultado de adaptação transcultural, quanto 

criação brasileira. Os estudos que envolveram indivíduos com outras doenças 

neurológicas foram excluídos.  

Os dois revisores (ELSW e LCS) analisaram os estudos encontrados pelo 

título e resumo realizando uma pré-seleção através dos critérios de elegibilidade na 

tela do computador. Em seguida, houve a realização da leitura do texto completo 

dos estudos potencialmente elegíveis para confirmar a sua inclusão. Foi pré-definido 

que desacordos entre dois revisores seriam resolvidos através da participação de 

um terceiro revisor (AL). 

Tabela 1. Estratégias de busca para cada base de dados pesquisada 

BASE DE 
DADOS 

ESTRATÉGIA DE BUSCA 

MEDLINE 
(PUBMED) 

(("Brazil " [Mesh]) OR portuguese OR brazillian) AND (("Stroke" [Mesh]) OR ("Paresis" 
[Mesh])) AND (("Questionnaires" [Mesh]) OR scale OR test OR performance based test) 
AND Sensitive search filter for measurement properties NOT Exclusion Filter * 

LILACS (Brasil OR português OR brasileira) AND (Acidente vascular encefálico OR Acidente 
Vascular cerebral OR paresia) AND (Tronco OR membros superiores OR membros 
inferiores OR Função sensório-motora OR Função motora OR atividade motora OR 
mobilidade OR equilíbrio OR coordenação motora OR instrumentação OR estudos 
comparativos OR estudos de validação OR Traduções OR tradução OR Adaptação 
transcultural OR equivalência transcultural OR Validade OR Validação OR 
Confiabilidade OR reprodutibilidade OR reprodutibilidade dos testes OR psicometria OR 
propriedades psicométricas OR clinimetria OR propriedades clinimétricas OR avaliação 
de resultados OR variação observadores OR interexaminadores OR intraexaminadores 
OR teste-reteste OR interavaliadores OR intra-avaliadores OR interparticipantes OR 
intraparticipantes OR Consistência interna OR Rasch OR Efeito chão OR Efeito teto OR 
avaliação da deficiência OR questionários OR escalas OR testes) 

CINAHL E 
WEB OF 
SCIENCE 

(Brazil OR brazilian OR portuguese) AND (Stroke OR Paresis) AND  (questionnaires 
OR scale OR test OR comparative studies OR validation studies OR validation OR 
translations OR cross cultural OR cross cultural adaptation OR cross cultural 
comparison OR cross-cultural equivalence OR validity OR reliability OR reproducibility 
OR psychometrics OR clinimetrics OR outcome assessment OR observer variation OR 
reproducibility of results OR internal consistency OR alpha cronbach OR agreement OR 
precision OR test-retest OR interrater OR inter-rater OR intrarater OR intra-rater OR 
intertester OR inter-tester OR intratester OR intra-tester OR interobserver OR inter-
observer OR intraobserver OR intraobserver OR intertechnician OR inter-technician OR 
intratechnician OR intra-technician OR interexaminer OR inter-examiner OR 
intraexaminer  OR intra-examiner OR interassay OR inter-assay OR intraassay OR 
intra-assay OR interindividual OR inter-individual OR intraindividual OR intra-individual 
OR interparticipant OR inter-participant OR intraparticipant OR intra-participant OR 
kappa OR concordance OR intraclasse OR dimension OR subscale OR responsivity OR 
ceiling effect OR floor effect OR  Item response model OR IRT OR Rasch) 

SCOPUS TITLE-ABS-KEY(stroke OR paresis) AND TITLE-ABS-
KEY(cross cultural adaptation OR cross cultural comparison OR translation) AND       
TITLE-ABS-KEY(brazil OR brazilian OR portuguese) 

TITLE-ABS-KEY(stroke OR paresis) AND TITLE-ABS-
KEY(validation OR validity OR validation studies) AND TITLE-ABS-
KEY(brazil OR brazilian OR portuguese) 

 TITLE-ABS-KEY(stroke OR paresis) AND TITLE-ABS-
KEY(psychometrics OR clinimetrics OR reliability OR reproducibility OR responsiveness
 OR internal consistency OR intra examiner OR inter examiner OR responsivity OR 
ceiling effect OR floor effect) AND TITLE-ABS-KEY(brazil OR brazilian OR portuguese) 

* De acordo com as recomendações do Consensus-based Standards for the selection of health Measurements 
Instruments-COSMIN (TERWEE, JANSMA, RIPHAGEN, 2009) 
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A extração dos dados dos estudos incluídos foi realizada de forma 

padronizada através de uma ficha de coleta pré-estabelecida. Foram obtidos os 

seguintes dados: título, autores, ano de publicação, periódico, objetivo do estudo, 

critérios de elegibilidade dos participantes, objetivo do instrumento (discriminativo, 

preditivo ou avaliativo) (KIRSCHNER, 1985), número de subescalas/itens/domínios, 

e domínio da função motora avaliado, de acordo com a CIF. (LEITÃO, 2004) 

A avaliação da qualidade metodológica dos estudos incluídos foi realizada 

através do COSMIN checklist with 4-point scale, que é uma ferramenta criada 

através do Consensus-based Standards for the selection of health Measurements 

Instruments (COSMIN), com o objetivo de pontuar e classificar a qualidade do 

método utilizado para o estudo de cada propriedade de medida. (MOKKINK et al, 

2010) 

 O COSMIN checklist é composto por nove quadros através dos quais as 

propriedades de medida são avaliadas separadamente: A- Consistência Interna, B- 

Confiabilidade, C- Medida de erro, D- Validade de conteúdo, E- Validade estrutural, 

F- Teste de hipóteses, G- Validade transcultural, H- Validade de critério, I- 

Responsividade. (MOKKINK et al, 2010) 

 Cada quadro é composto por um conjunto de itens que avaliam os padrões 

metodológicos da propriedade de medida correspondente, sendo estes itens 

classificados dentro de uma escala de 4 pontos:1- Ruim, 2- Regular, 3- Bom e 4-

Excelente. A classificação final do quadro é determinada pela pontuação mais baixa 

recebida por qualquer um dos itens. (MOKKINK et al, 2010) 

Como recomendado, os itens 4 a 11 do quadro G (Validade Transcultural) 

foram utilizados para avaliar a qualidade metodológica do processo de adaptação 

transcultural. (MOKKINK et al, 2010) 

Além dos quadros citados acima, existe ainda o quadro de generalização dos 

resultados que deve ser preenchido para cada propriedade de medida avaliada, a 

fim de identificar o perfil clínico-epidemiológico da população envolvida no estudo 

através dos seguintes dados: média de idade, distribuição por sexo, características 

da doença (gravidade, tempo de evolução, tratamentos), origem dos sujeitos 

(população geral, hospitais, ambulatórios, clínicas de reabilitação), método de 

seleção dos sujeitos (randomização, conveniência), país de origem dos sujeitos e 

língua falada pelos sujeitos (mesma em que o instrumento está sendo avaliado). 

(MOKKINK et al, 2010) 
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Além disso, o COSMIN recomenda que para complementar a avaliação de um 

instrumento devem ser utilizados os critérios de qualidade desenvolvidos por Terwee 

et al. (2007), que classificam as propriedades de medida em Positivo (+), Negativo (-

), ou indeterminado (?) através do resultados obtidos na análise das propriedades de 

medida. (TERWEE, 2007) 

 

4.2 MÉTODO DO ESTUDO CRIAÇÃO DA VERSÃO BRASILEIRA DA MAS  

 

Este estudo foi desenvolvido em duas fases: Na FASE 1, foi realizado o 

processo de Adaptação Transcultural e na FASE 2, foram avaliadas propriedades de 

medida. 

 

4.2.1 FASE 1 

Inicialmente foi solicitada a autorização aos autores que desenvolveram a 

escala original. Após a autorização iniciou-se o processo de adaptação transcultural, 

seguindo-se as recomendações de Beaton et al. (2000) e do Consensus-based 

Standards for the selection for health Measurements INstruments (COSMIN) 

(MOKKINK, 2010), o qual ocorreu em cinco estágios:  

 Estágio 1 (Tradução): A versão original da MAS em inglês, os 8 itens e as 

regras gerais de utilização, foi traduzida para a língua portuguesa (Brasil) por 

dois tradutores bilíngues (língua oficial: Português) independentemente. O 

tradutor 1 foi constituído por um Fisioterapeuta, com domínio sobre o 

conteúdo do instrumento e o tradutor 2 professor da língua inglesa, sem 

conhecimento sobre o conteúdo do instrumento, possibilitando a identificação 

de ambiguidades na tradução. 

 Estágio 2 (Síntese das traduções): Os tradutores 1 e 2 reuniram-se para 

discutir e solucionar as discrepâncias entre as traduções iniciais, de forma 

que as duas versões iniciais foram sintetizadas em uma única versão em 

português (versão 1). Um observador (ELSW) documentou todas as 

ambiguidades e respectivas soluções.  

 Estágio 3 (Retrotradução): Esta versão 1 em português foi retrotraduzida para 

a língua original (inglês) por dois novos tradutores bilíngues (língua oficial: 

Inglês), de maneira independente, para verificar se esta refletia o conteúdo da 
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versão original. Os tradutores (3 e 4) eram professores da língua inglesa, sem 

contato prévio com a escala original e se reuniram após as retrotraduções 

para verificar ambiguidades entre os instrumento original e as versões 

retrotraduzidas. Os resultados dessa reunião também foram documentados 

por um observador (ELSW). 

 Estágio 4 (Revisão por comitê de especialistas): Um comitê de juízes 

especialistas formado pelos quatro tradutores e três Fisioterapeutas (dentre 

eles uma professora universitária) com domínio do conteúdo do instrumento, 

analisaram todo o material das traduções e a versão original da MAS e 

elaboraram a versão 2 da MAS-Brasil .   

Após a revisão pelo comitê de especialistas, uma vez que o 

instrumento apresenta linguagem e conteúdo técnicos, foi desenvolvido um 

estudo Delphi, onde a versão 2 foi submetida à opinião de profissionais de 

reabilitação de diferentes estados do país. O objetivo do Delphi foi verificar a 

equivalência semântica e transcultural, clareza dos itens traduzidos e 

relevância técnico-científica da MAS-Brasil, através da análise da 

concordância entre os profissionais participantes. (POWEL, 2003; HASSON et 

al., 2000; PERROCA, 2011). 

Foram convidados profissionais de acordo com os seguintes critérios 

de inclusão: experiência mínima de 5 anos na assistência clínica e/ou em 

ensino e pesquisa (acadêmica) na área de Fisioterapia aplicada à Neurologia, 

titulação mínima de Especialista da área de reabilitação ou áreas afins, 

fluentes em inglês e português. Para que houvesse a participação mínima de 

10 participantes, foram inicialmente convidados 16 profissionais. (POWEL, 

2003; HASSON et al., 2000; PERROCA, 2011) 

Para a realização do estudo Delphi, foi construída a lista Delphi 1, 

composta por 13 afirmações sobre a versão 2 da MAS-Brasil, para serem 

respondidas através da escala Likert (1=discordo totalmente, 2=discordo 

parcialmente, 3=indiferente, 4=concordo parcialmente e 5=concordo 

totalmente). Foi definido previamente, como critério de concordância para os 

itens das listas Delphi, que no mínimo 80% dos participantes deveriam optar 

pelas pontuações 4 ou 5. (POWEL, 2003; HASSON et al., 2000; PERROCA, 

2011)  
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Como recomendado, inicialmente foi realizado um estudo Delphi piloto, 

com a participação de dois Fisioterapeutas locais, seguindo-se os critérios de 

elegibilidade pré-estabelecidos. Os participantes deste estudo piloto 

preencheram a lista Delphi 1 e a concordância entre eles foi obtida na 

primeira fase. (POWEL, 2003; HASSON et al., 2000; PERROCA, 2011) 

Após o estudo piloto, deu-se início à primeira fase do estudo Delphi, 

onde a lista Delphi 1 foi enviada, por meio de correio eletrônico, para os 10 

profissionais. Nesta primeira fase, os participantes foram instruídos a 

determinar o grau de concordância com as 13 afirmações propostas e quando 

a opção de resposta fosse diferente de “concordo totalmente”, eles deveriam 

justificar suas respostas, o que conferiu um caráter qualitativo a esta fase, 

segundo recomendações. (POWEL, 2003; HASSON et al., 2000; PERROCA, 

2011) 

Os resultados obtidos através da lista Delphi 1 foram organizados e 

enviados para os participantes em forma de relatório, dando-os a 

possibilidade de rever as suas repostas, comparando-as com as dos demais 

participantes. As respostas da primeira fase foram consideradas para a 

construção da lista Delphi 2. Nesta segunda fase, o questionário foi composto 

por 14 afirmações, também respondidas através da escala Likert sem a 

necessidade de justificar as respostas. Depois de obtido o consenso, todas as 

modificações decorrentes do estudo Delphi foram realizadas no instrumento, 

sendo obtida a versão 3 da MAS-Brasil, que em seguida foi submetida ao pré-

teste. (POWEL, 2003; HASSON et al., 2000; PERROCA, 2011) 

 Estágio 5 (Pré-teste): A versão 3 foi aplicada em 10 indivíduos após AVE por 

um avaliador treinado. O treinamento ocorreu previamente através da leitura e 

interpretação dos itens e das regras gerais para utilização da MAS, com 

aplicação da escala em outros 10 indivíduos após AVE.  

 

4.2.2 FASE 2 

 

Para investigação das propriedades de medida da MAS-Brasil, foram 

seguidas as recomendações do COSMIN e Terwee (2007). Inicialmente, houve um 

treinamento dos avaliadores através da leitura e interpretação dos itens e das regras 

gerais para utilização da MAS, com aplicação da escala em 10 indivíduos após AVE, 
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cujos dados não foram incluídos na análise. Cada indivíduo foi avaliado 

individualmente por dois avaliadores (A e B), que ao final discutiram os casos e as 

discrepâncias nos resultados, até que chegassem a um consenso. Este processo 

teve como objetivo garantir que as instruções e os procedimentos de avaliação 

utilizados seriam os mesmos para todos os indivíduos. 

Dados sócio-demográficos e clínicos foram coletados para caracterização da 

amostra. Para a avaliação da consistência interna e da validade de construto, um 

total de 100 indivíduos após AVE foram avaliados através da MAS-Brasil pelo 

avaliador A, utilizando-se dos materiais necessários para sua aplicação. Destes, 52 

indivíduos participaram da análise da confiabilidade. Para avaliação da 

confiabilidade interexaminadores, a MAS-Brasil foi aplicada pelos dois examinadores 

(A e B) de forma independente, com intervalo de 20 minutos entre as avaliações, 

para descanso do indivíduo avaliado. Para avaliação da confiabilidade teste-reteste, 

o examinador A avaliou estes indivíduos em duas ocasiões diferentes, respeitando-

se um prazo de sete dias.  

O mesmo grupo de equipamentos foi utilizado para todos os indivíduos. Os 

seguintes materiais são necessários para a aplicação da MAS: 1 base baixa e larga 

(foi utilizado 1 tablado), 1 banco (foi utilizado com altura regulável), 1 cronômetro , 1 

copo de poliestireno (isopor), oito balas de goma (jujubas), duas xícaras de chá, 1 

bola de borracha (14 cm de diâmetro), 1 pente, 1 colher de sobremesa com água, 1 

caneta com tampa, 1 folha de papel preparada para desenhar linhas com uma linha 

vertical no lado direito da folha, 1 pequeno saco de areia (foram utilizados 200 g de 

areia), 1 objeto cilíndrico como um pote (foi utilizado 1 copo de acrílico rígido de 300 

ml, 14,5 cm de altura e 6 cm de diâmetro). Também foi utilizada 1 mesa (para os 

itens 6, 7 e 8) e 1 escada de canto com 4 degraus (para o item 5).  

 

4.2.3 AMOSTRA 

 

Foram recrutados indivíduos após AVE em serviços de reabilitação do Recife 

e Região Metropolitana (Olinda, Paulista e Jaboatão dos Guararapes) do estado de 

Pernambuco-Brasil. Os contatos dos participantes foram obtidos através da 

indicação dos profissionais responsáveis pelas unidades de reabilitação e pela 

consulta em listas de espera destes serviços. Todos os indivíduos que desejaram 

participar assinaram Termo de consentimento livre e esclarecido após terem sido 
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orientados quanto aos objetivos e procedimentos da pesquisa e o projeto foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos do Centro 

de Ciências da Saúde da UFPE, sob o número de CAAE 01646812.2.0000.5208.  

Foram considerados como critérios de inclusão: diagnóstico clínico de AVE 

primário ou recorrente há no mínimo 30 dias, com presença de 

hemiparesia/hemiplegia, idade superior a 21 anos e ambos os sexos. Como critérios 

de exclusão foram considerados: disfunção mental avaliada através da versão 

brasileira do Mini-Exame do Estado Mental (ponto de corte para indivíduos 

analfabetos de 18/19 e para indivíduos com instrução escolar de 24/25 (LOURENÇO 

& VERAS, 2006)), presença de outras deficiências neurológicas e/ou ortopédicas 

não relacionadas ao AVE e presença de distúrbios auditivos ou afasias que 

pudessem comprometer a comunicação com os avaliadores. 

O cálculo amostral foi baseado nas recomendações do COnsensus-based 

Standards for the selection of health Measuremt INstruments (COSMIN) e nos 

critérios de Terwee para estudos de propriedades de medida, que preconizam o 

mínimo de 50 indivíduos para o estudo da confiabilidade e de 100 indivíduos para o 

estudo das propriedades de medida através da análise Rasch.  

 

4.2.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Para a caracterização da amostra e dos participantes do estudo Delphi, bem 

como para a análise dos resultados do estudo Delphi foi utilizada a estatística 

descritiva. Foi definido previamente, como critério de concordância para os itens das 

listas Delphi, que no mínimo de 80% dos participantes deveriam por “concordo 

totalmente” ou “concordo parcialmente”.  

Para a análise da confiabilidade teste-reteste e interexaminadores foram 

calculados os coeficientes Kappa. Para as análises acima descritas foi utilizado o 

pacote estatístico SPSS for Windows (versão 20.0). 

Para a análise da medida de erro interexaminadores e teste-reteste foi 

utilizado o teste de plotagem de Bland e Altman, feito no programa Sigma Plot 12.0. 

A análise Rasch foi utilizada para verificar a validade de construto e a 

consistência interna. O modelo Rasch de créditos parciais foi escolhido por ser 

indicado para instrumentos que possuem itens com mais de duas opções de 

resposta (ou seja, com opções parciais de acertos), com formas de pontuações 
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diferentes entre os itens, ou que não possuem uma pontuação total, ou seja, cada 

subscala é pontuada individualmente, as quais são características da MAS. 

Itens com valor de MnSq (infit ou outfit) maiores que 1,3 associado ao z ≥ 2, 

foram considerados erráticos, os quais não podem passar de 5% dos itens do 

instrumento. Entretanto, considerou-se que na MAS, que possui apenas oito itens, a 

presença de até um item com comportamento errático não afeta a 

unidimensionalidade e nem a validade de construto. (PORTNEY, 2000; AAMODT et 

al., 2006) 

O índice de separação de pessoas foi calculado através da formula: número 

de níveis distintos= (4g+1) /3, na qual g é o índice de separação. (BOND E FOX, 

2001; PORTNEY, 2000) 

A presença de “efeito solo” ou “efeito teto” foi calculada, considerando-se a 

presença de “efeito teto” quando mais de 20% da amostra apresentou habilidade 

para completar todos os itens do instrumento, e de “efeito solo” quando mais de 20% 

da amostra não apresentou habilidade para completar nenhum dos itens. (BOND E 

FOX, 2001; MILLER, 2010). Para a análise Rasch, foi utilizado o programa 

específico Winsteps versão 3.68.2.  

 

4.2.5 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

Antes de iniciar o processo de adaptação transcultural, foi solicitada a devida 

autorização das autoras que desenvolveram a versão original da Motor Assessment 

Scale, as Fisioterapeutas Janet Carr e Roberta Shepherd. Esta autorização foi 

fornecida por meio de correio eletrônico para a professora Luci Fuscaldi Teixeira-

Salmela, coorientadora desta dissertação.  

Além disso, esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa do 

Centro de Ciências da Saúde da UFPE sob o número de CAAE 

01646812.2.0000.5208 e todos os voluntários que desejaram participar assinaram 

termo de consentimento livre e esclarecido, após terem sido orientados sobre os 

objetivos e procedimentos da pesquisa. 

Não foi utilizado nenhum método ou procedimento que pudesse causar danos 

ou prejuízos à saúde, portanto, o estudo ofereceu pouco risco à saúde dos 

participantes. Possíveis riscos, tais como o paciente referir cansaço durante a 

aplicação da MAS, foram minimizados através da utilização de períodos de 
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descanso. Além disso, para garantir a privacidade dos dados pessoais salienta-se 

que os indivíduos foram classificados por meio de códigos numéricos e todos os 

resultados foram apresentados agregados.  

Através da aplicação da escala foi possível um melhor conhecimento da 

função motora dos indivíduos avaliados, e aqueles que apresentaram déficit motor e 

não estavam realizando tratamento foram encaminhados para outras pesquisas do 

próprio departamento de Fisioterapia da UFPE ou para a clínica- escola do IPESU 

(Instituto Pernambucano de Ensino Superior). 

Ao final dos procedimentos da pesquisa, os indivíduos receberam orientações 

e um protocolo de exercícios individualizado, visando a melhora da sua função 

motora.  

 

5 RESULTADOS 

 

 Os resultados da presente pesquisa estão descritos no formato de artigos 

científicos, sendo um deles uma revisão sistemática, os quais se encontram nos 

apêndices C, D e E. São eles: 

 

Artigo 1: “Análise dos instrumentos de mensuração da função motora de indivíduos 

após acidente vascular encefálico disponíveis no Brasil: Uma Revisão Sistemática", 

submetido ao periódico Brazilian Journal of Physical Therapy (QUALIS A2, na área 

21), em junho de 2014 (APÊNDICE C). 

 

Artigo 2: “Adaptação Transcultural da Motor Assessment Scale para o Brasil”, 

submetido ao periódico Brazilian Journal of Physical Therapy (QUALIS A2, na área 

21), em junho de 2014 (APÊNDICE D). 

 

Artigo 3: “Análise das propriedades de medida da versão brasileira da Motor 

Assessment Scale”, que será submetido ao periódico Stroke (QUALIS A1, na área 

21), após publicação do artigo 2 (APÊNDICE E). 

 

 

 

 



35 
 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como resultado da Revisão Sistemática, foi observado que todos os 

instrumentos disponíveis no Brasil para a avaliação da função motora de indivíduos 

após AVE originaram-se em outros países, não havendo, portanto, nenhum 

instrumento de origem brasileira. Entretanto, todos os instrumentos encontrados 

apresentaram uma metodologia inadequada, seja no processo de adaptação 

transcultural ou na análise das propriedades de medida, tornando os resultados 

inconclusivos quanto à validade desses instrumentos.  

O processo de adaptação transcultural da MAS para o Brasil seguiu 

procedimentos recomendados pela literatura atual. A avaliação da clareza da 

linguagem, equivalência semântica e relevância técnico-científica foram 

contempladas através dos estágios de adaptação e reforçadas pelo estudo Delphi.  

Através do estudo Delphi o instrumento foi submetido à opinião de profissionais de 

reabilitação de diferentes regiões do Brasil, onde foi obtido mais de 80% de 

concordância sobre a equivalência semântica e transcultural, clareza, qualidade da 

linguagem técnica e relevância científica da MAS-Brasil. Além disso, a população 

alvo a quem o instrumento se destina também foi envolvida no processo, 

contribuindo para a validade de adaptação transcultural do instrumento. 

A versão brasileira da MAS apresentou boa confiabilidade interexaminadores 

(0,82, variando nos itens de 0,86 a 1,00) e teste-reteste (0,73, variando nos itens de 

0,79 a 1,00). A análise da medida de erro demonstrou adequada concordância 

interexaminadores e teste-reteste. Além disso, a MAS-Brasil foi capaz de dividir a 

amostra em mais de quatro níveis de habilidade e não foram constatados efeito 

“solo” e “teto” (4% e 9%, respectivamente). O instrumento apresentou 

unidimensionalidade, porém o item 4 “Sentado para de pé” apresentou padrão de 

respostas errático (MnSq infit=1,44; z=2,6) e deve ser aplicado com atenção em 

indivíduos após AVE.  

 

6.1  IMPLICAÇÕES PARA A PRÁTICA CLÍNICA 

 

Os profissionais de reabilitação dispõem, a partir desse estudo, de um 

instrumento adequadamente adaptado, com adequadas propriedades de medida. 
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Entretanto, o item 4 “Sentado para de pé” deve ser aplicado com atenção, sabendo-

se que indivíduos hábeis podem receber pontuações baixas neste item. 

Como os estudo das propriedades de medida não incluiu a participação de 

indivíduos com menos de 30 dias após AVE, a utilização da MAS-Brasil em 

indivíduos nesta fase pode trazer resultados não fidedignos. 

 De acordo com os resultados da pesquisa a MAS-BRASIL passa a ser uma 

opção importante para a avaliação da função motora de indivíduos após AVE em 

estudos realizados no Brasil. 

 

6.2 IMPLICAÇÕES PARA A PESQUISA  

 

O pesquisador deve ser consciencioso ao selecionar os instrumentos de 

avaliação da função motora em indivíduos após AVE em suas pesquisas, uma vez 

que foi verificado, através da revisão sistemática que os instrumentos utilizados no 

Brasil para a avaliação da função motora após AVE não foram adaptados segundo 

os métodos preconizados, o que gera a necessidade da realização de processos de 

adaptação transcultural e análise das propriedades de medida de acordo com o 

preconizado pela literatura, em estudos futuros. 

Desta forma, os resultados da revisão sistemática apontam a necessidade de 

que estudos posteriores refaçam os processos de adaptações transculturais 

seguindo-se todos os estágios preconizados (tradução, síntese das traduções, 

retrotradução, comitê de especialista e pré-teste) dos questionários adaptados de 

maneira inadequada (Fugl-Meyer Scale, Jebsen-Taylor Test, National Institutes of 

health stroke scale (NIHSS), Rivermead Mobility Index (RMI), TEMPA, Trunk 

impairment Scale, Wolf Motor Function Test, Escala da avaliação postural).  

Ademais, as propriedades de medida devem ser analisadas em todos os 

instrumentos incluídos na revisão sistemática, com um número adequado de 

participantes e aplicação de métodos estatísticos que reflitam a validade de cada 

propriedade. 

Da mesma forma, como a responsividade e a interpretabilidade não foram 

verificadas nos instrumentos incluídos na revisão sistemática, indica-se que estudos 

futuros possam avaliá-las para que os instrumentos possam contribuir de forma 

fidedigna na mensuração da magnitude do efeito do tratamento na recuperação da 

função motora dos indivíduos após AVE. 
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Os achados da revisão sistemática tornam relevantes os resultados do 

presente estudo, onde a versão brasileira da MAS foi adaptada e as propriedades de 

medida foram analisadas de acordo com o método preconizado na literatura. Para 

complementar o estudo das propriedades de medida da MAS-Brasil, é necessário 

que estudos posteriores analisem a responsividade, para que haja evidência de que 

esta versão pode perceber mudanças no construto com o passar do tempo.  

Além disso, para que significados qualitativos possam ser inferidos de 

maneira fidedigna aos resultados quantitativos da MAS-Brasil, é necessário 

complementar o estudo da interpretabilidade, através da análise da mínima 

mudança importante (MMI) e a mínima diferença importante (MDI). Por fim, é 

importante verificar a viabilidade de utilização do instrumento com a participação de 

indivíduos com menos de 30 dias após AVE. 
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APÊNDICE A- VERSÃO BRASILEIRA DA “MOTOR ASSESSMENT SCALE” PARA 

PACIENTES PÓS ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO 

 

CRITÉRIOS PARA PONTUAÇÃO 

ITEM 1 SUPINO PARA DECÚBITO LATERAL SOBRE O LADO NÃO PARÉTICO 
 

ESCORES  

1 

Puxa a si mesmo para o decúbito lateral. (A posição inicial deve ser supino 
(decúbito dorsal), com membros inferiores estendidos. O paciente puxa a si 
mesmo para o decúbito lateral com o membro superior não parético e move o 
membro inferior parético com o membro inferior não parético). 

2 

Move ativamente o membro inferior parético, transpassando-o para o outro 
lado e a parte inferior do tronco acompanha. (Posição inicial como acima. 
Membro superior parético é deixado atrás). 

3 

O membro superior não parético eleva o membro superior parético, 
transpassando-o para o outro lado do corpo. O membro inferior parético é 
movido ativamente e o tronco acompanha em bloco. (Posição inicial como 
acima).  

4 
Move ativamente o membro superior parético para o outro lado e o resto do 
corpo acompanha em bloco. (Posição inicial como acima). 

5 

Move os membros superior e inferior paréticos e rola para o lado, mas 
desequilibra-se. (Posição inicial como acima. O ombro parético protrai e 
flexiona-se anteriormente).  

6 
Rola para o lado em 3 segundos. (Posição inicial como acima. Não deve usar 
as mãos). 

 

ITEM 2 SUPINO PARA SENTADO NA LATERAL DO LEITO  

ESCORES  

1 
Decúbito lateral, levanta a cabeça de lado, mas não consegue sentar-se. 
(Paciente é assistido para o decúbito lateral). 

2 

Decúbito lateral para sentado na lateral do leito. (Examinador assiste o 
paciente com o movimento. Paciente controla a posição da cabeça durante 
todo o movimento). 

3 

Decúbito lateral para sentado na lateral do leito. (Examinador fornece 
“SUPERVISÃO” [Regras gerais- item 5], apoiando os membros inferiores do 
paciente na lateral do leito). 

4 Decúbito lateral para sentado na lateral do leito. (Sem “SUPERVISÃO”). 

5 Supino para sentado na lateral do leito. (Sem “SUPERVISÃO”). 

6 
Supino para sentado na lateral do leito, dentro de 10 segundos. (Sem 
“SUPERVISÃO”). 
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ITEM 3 EQUILÍBRIO SENTADO 
 

ESCORES  

1 Mantém-se sentado apenas com apoio. (Examinador deve ajudar o paciente a 
sentar-se). 

2 Mantém-se sentado sem apoio por 10 segundos (Sem segurar-se. Joelhos e 
pés juntos, pés devem estar apoiados no chão). 

3 Mantém-se sentado sem apoio, com peso para frente e igualmente 
distribuído. (Peso para frente, com os quadris em flexão, cabeça e coluna 
vertebral eretas, peso distribuído igualmente em ambos os lados).  

4 Sentado sem apoio, gira a cabeça e o tronco para olhar atrás. (Pés juntos e 
apoiados no chão. Não permitir abdução dos quadris e movimentos dos pés. 
Manter as mãos sobre as coxas, não é permitido que elas desloquem-se para 
a base. Girar para cada lado). 

5 Sentado sem apoio, desloca-se para frente para tocar o chão e retorna para 
posição inicial. (Pés apoiados no chão. Não é permitido o paciente segurar-se. 
Não permitir movimentos dos membros inferiores. Apoiar o membro superior 
parético se necessário. A mão deve tocar o chão pelo menos 10cm (4 
polegadas) na frente dos pés. Tocar com cada uma das mãos). 

6 Sentado no banco sem apoio, desloca-se para os lados para tocar o chão e 
retorna para posição inicial. (Pés apoiados no chão. Não é permitido o 
paciente segurar-se. Não permitir movimentos dos membros inferiores. Apoiar 
o membro superior parético se necessário. O paciente deve deslocar-se para 
os lados e não para frente. Tocar de cada lado). 

 

ITEM 4 SENTADO PARA DE PÉ 
 

ESCORES  

1 Fica de pé com ajuda do Examinador. (Qualquer método).  

2 Fica de pé com “SUPERVISÃO”. (Peso distribuído desigualmente. Usa as 
mãos para apoiar-se). 

3 Fica de pé. (Não é permitida distribuição desigual de peso ou ajuda das 
mãos). 

4 Fica de pé e permanece por 5 segundos, com quadris e joelhos estendidos. 
(Não é permitida distribuição desigual de peso). 

5 Fica de pé e senta novamente, sem “SUPERVISÃO”. (Não é permitida 
distribuição desigual de peso. Extensão completa dos quadris e joelhos). 

6 Fica de pé e senta novamente, sem “SUPERVISÃO”, três vezes em 10 
segundos. (Não é permitida distribuição desigual de peso). 

 

 

 

 

 

 



46 
 

 

 

ITEM 5 MARCHA  
 

ESCORES  

1 Fica de pé sobre o membro inferior parético e dá um passo a frente com o 
outro membro inferior. (O quadril que suporta o peso deve estar estendido. O 
examinador pode fornecer uma “SUPERVISÃO”). 

2 Caminha com “SUPERVISÃO” de uma pessoa. 

3 Caminha 3 m sozinho ou usa qualquer dispositivo de auxílio à marcha, mas 
não há “SUPERVISÃO”. 

4 Caminha 5 m sem dispositivo de auxílio à marcha em 15 segundos. 

5 Caminha 10 m sem dispositivo de auxílio à marcha, dá a volta, pega uma 
pequena bolsa de areia do chão e volta em 25 segundos. (Pode usar qualquer 
mão). 

6 Sobe e desce quatro degraus com ou sem dispositivo de auxílio à marcha, 
mas sem segurar-se no corrimão, 3 vezes em 35 segundos. 

 

ITEM 6 FUNÇÃO DO MEMBRO SUPERIOR (REGIÃO PROXIMAL) 
 

ESCORES  

1 Decúbito dorsal, protrair a cintura escapular, com o membro superior parético 
com 90 graus de flexão do ombro. (O examinador coloca o membro superior 
parético na posição e apoia o cotovelo em extensão). 

2 Decúbito dorsal, manter o membro superior parético com 90 graus de flexão 
do ombro por 2 segundos. (O examinador deve colocar o membro superior 
parético na posição e o paciente deve manter a posição com alguma rotação 
externa [45 graus]. O cotovelo deve ser mantido até há 20° da extensão 
completa). 

3 Decúbito dorsal, manter o membro superior parético com 90 graus de flexão 
do ombro, flexionar e estender o cotovelo para levar a palma da mão à fronte. 
(Examinador pode ajudar na supinação do antebraço). 

4 Sentado, mantém o membro superior parético com 90 graus de flexão do 
ombro, por 2 segundos. (O examinador deve colocar o membro superior 
parético na posição e o paciente deve mantê-lo. O paciente deve manter o 
ombro em posição neutra para rotação interna e externa [Polegar apontado 
para cima]. Não permitir excessiva elevação do ombro). 

5 Sentado, o paciente eleva o membro superior parético, como no item 4, 
mantém por 10 segundos, e então o abaixa. (O paciente deve manter a 
posição com alguma rotação externa. Não permitir pronação). 

6 De pé, mão contra a parede. Manter a posição da mão, enquanto gira o corpo 
em direção à parede. (Ombro em 90 graus de abdução, com a palma da mão 
plana contra a parede). 
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ITEM 7 MOVIMENTOS DA MÃO  
 

ESCORES  

1 Sentado, extensão do punho parético. (Paciente sentado, antebraço 
descansando na mesa. O examinador coloca um objeto cilíndrico na palma da 
mão do paciente e o solicita a levantar o objeto da mesa com extensão do 
punho parético. Não permitir flexão do cotovelo). 

2 Sentado, desvio radial do punho parético. (O examinador deve colocar o 
antebraço parético do paciente em posição intermediária entre pronação-
supinação, isto é, apoiado no lado ulnar, polegar alinhado com o antebraço, 
punho em posição neutra entre flexão e extensão e dedos ao redor do objeto 
cilíndrico. Paciente é solicitado a levantar a mão da mesa, realizando desvio 
radial. Não permitir flexão do cotovelo ou pronação).  

3 Sentado, cotovelo ao lado do corpo, pronação e supinação. (Cotovelo sem 
suporte e em um ângulo reto, três-quartos da amplitude de 
pronação/supinação é aceitável [até 70 graus]).  

4 Sentado, desloca-se para frente, ergue uma bola grande de 14 cm (5 
polegadas) de diâmetro com ambas as mãos na mesa e coloca-a de volta 
sobre a mesa. (A bola deve estar sobre a mesa, a uma distância que requer 
extensão do cotovelo. Palmas da mão devem ser mantidas em contato com a 
bola). 

5 Sentado, pegar um copo de poliestireno (isopor) da mesa e colocá-la de volta 
do outro lado do corpo. (Não permitir alterações na forma do copo). 

6 Sentado, oposição contínua do polegar para cada dedo, mais do que 14 
vezes em 10 segundos. (Cada dedo deve tocar o polegar por vez, começando 
com o dedo indicador. Não permitir que o polegar escorregue de um dedo 
para o outro, ou reiniciar no sentido contrário). 

 

ITEM 8 ATIVIDADES ELABORADAS DA MÃO 

ESCORES  

1 Pegar a tampa de uma caneta e colocá-la na mesa novamente. (Paciente 
estende o cotovelo para frente para atingir o comprimento do seu membro 
superior parético, pega a tampa e deixa-a na mesa perto do seu corpo). 

2 Pega uma bala de goma (jujuba) de uma xícara e coloca-a em outra xícara. (A 
xícara de chá contém 8 jujubas. Ambas as xícaras devem estar no 
comprimento dos membros superiores. A mão esquerda parética pega as 
jujubas na xícara da direita e coloca-as na da esquerda, e vice-versa). 

3 Desenhar linhas horizontais parando em uma linha vertical, 10 vezes em 20 
segundos. (Pelo menos 5 linhas devem tocar e parar na linha vertical. As 
linhas devem ter aproximadamente 10 cm de comprimento). 

4 Segurar uma caneta, fazer pontos rápidos e consecutivos em uma folha de 
papel. (Fazer pelo menos 2 pontos por segundo, em 5 segundos. O paciente 
pega a caneta e posiciona-a sem ajuda. Segurar a caneta como se fosse 
escrever. O paciente deve fazer pontos, não riscos). 

5 Levar uma colher de sobremesa com líquido para a boca. (Não permitir que a 
cabeça abaixe-se em direção à colher. O líquido não deve ser derramado). 

6 Segurar um pente e pentear os cabelos atrás da cabeça. (Ombro deve estar 
em rotação externa, com abdução de no mínimo 90 graus. Cabeça ereta). 
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1. O teste deve ser aplicado preferencialmente em um ambiente privado, calmo ou 

separado por cortinas, com os procedimentos e materiais padronizados. 

2. O teste deve ser aplicado quando o paciente estiver completamente alerta. Por 

exemplo, quando ele não estiver sob influência de drogas sedativas ou hipnóticas. 

Deve-se registrar se o indivíduo estiver sob a influência de uma dessas drogas.  

3. O paciente deve estar vestido com roupas adequadas do dia-dia. Os itens de 1 a 3 

inclusive podem ser pontuados se necessário com o paciente com suas roupas de 

dormir. 

4. Cada item é pontuado em uma escala de 0 a 6. O escore total é dado pela soma dos 

pontos obtidos em cada item, variando de 0 a 48. 

5. Todos os itens devem ser executados independentemente pelo paciente a menos 

que se diga o contrário. “SUPERVISÃO” significa que o examinador fica de prontidão 

(próximo ao paciente, enquanto este realiza o movimento) e pode estabilizar/apoiar o 

paciente se necessário, mas não deve ajudá-lo ativamente. 

6. O paciente deve ser pontuado em seu melhor desempenho em três tentativas, a 

menos que outras instruções específicas sejam dadas. 

7. Como o instrumento é designado para pontuar o melhor desempenho, o examinador 

deve dar encorajamento geral, mas não deve fornecer retorno específico se a 

resposta está correta ou incorreta. É necessário ter sensibilidade com o paciente 

para permitir que ele seja capaz de produzir seu melhor desempenho. 

8. Instruções devem ser repetidas e demonstrações devem ser dadas ao paciente, se 

necessário. 

9. A ordem de administração dos itens de 1 a 8 pode ser variada de acordo com a 

conveniência. 

10. Caso o paciente torne-se emocionalmente instável em qualquer estágio durante a 

pontuação, o examinador deve aguardar 15 segundos, antes de tentar os seguintes 

procedimentos: 

(1) Solicitar que o paciente faça uma respiração profunda com a boca fechada. 

(2)  Manter a boca fechada com apoio na mandíbula e pedir ao indivíduo para parar 

de chorar. Caso o indivíduo não consiga controlar seu comportamento, o 

examinador deve interromper a avaliação e pontuar este item, junto com outros 

itens não pontuados, em um momento mais adequado.  

11. Se houver pontuação diferente entre os lados direito e esquerdo, o examinador pode 

indicar isto dividindo a caixa em D (lado direito) e E (lado esquerdo). 

12. O paciente deve ser informado quando ele estiver sendo cronometrado. 

13. Você precisará dos seguintes equipamentos: uma base baixa e larga (tablado, leito 

baixo ou cama), uma escada com quatro degraus (de altura padrão, 

aproximadamente 18 cm), um banco com altura regulável, uma mesa, um 

cronômetro, uma fita métrica, um goniômetro, um copo de poliestireno (isopor) de 

300 ml, oito balas de goma (jujubas), duas xícaras de chá, uma bola de borracha 

medindo aproximadamente 14 cm (5 polegadas) de diâmetro, um pente, uma colher 

de sobremesa e água, uma caneta com tampa, uma folha preparada para desenhar 

linhas, um pequeno saco de areia (saco de plástico transparente (7x 11 cm) com 200 

g de areia), um objeto cilíndrico como um pote (copo de acrílico rígido de 300 ml, 

14,5 cm altura, 6 cm de diâmetro).  

 

 

REGRAS GERAIS PARA ADMINISTRAR A “MAS” 
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TABELA DE PONTUAÇÃO DA MAS-Brasil 

NOME:_______________________________________________________ Nº:____________ 

AVALIADOR:_________________________________________________________________ 

 

 

Data: _____/_____/__________ Tempo:______ 

1- SUPINO PARA DECÚBITO LATERAL 

 

2- SUPINO PARA SENTADO NA LATERAL DO LEITO 

 

3- EQUILÍBRIO SENTADO 

 

4- SENTADO PARA DE PÉ 

 

5- MARCHA 

 

6- FUNÇÃO DO MEMBRO SUPERIOR  

(REGIÃO PROXIMAL) 

 

7- MOVIMENTOS DA MÃO 

 

8- ATIVIDADES ELABORADAS DA MÃO 

COMENTÁRIOS (SE APLICÁVEL): _______________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Data: _____/_____/__________ Tempo:______ 

 

1- SUPINO PARA DECÚBITO LATERAL  

 

2- SUPINO PARA SENTADO NA LATERAL DO LEITO 

 

3- EQUILÍBRIO SENTADO 

 

4- SENTADO PARA DE PÉ 

 

5- MARCHA 

 

6- FUNÇÃO DO MEMBRO SUPERIOR  

(REGIÃO PROXIMAL) 

 

7- MOVIMENTOS DA MÃO 

 

8- ATIVIDADES ELABORADAS DA MÃO 

COMENTÁRIOS (SE APLICÁVEL):_______________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B- TCLE 

 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) Nº _________ 

 
TÍTULO DO PROJETO 

 “ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL PARA POPULAÇÃO BRASILEIRA DA MOTOR 
ASSESSMENT SCALE (MAS) E ANÁLISE DAS PROPRIEDADES 

PSICOMÉTRICAS”. 
 
INFORMAÇÕES 
Você está sendo convidado a participar de um projeto de pesquisa com o objetivo de 
adaptar para a população brasileira uma escala que avalia a função motora, ou seja, 
avalia a capacidade de realizar algumas atividades práticas da vida diária como 
virar-se no leito, sentar-se, utilizar o membro superior, ficar de pé e andar, de 
pessoas que, assim como você, sofreram derrame. Este projeto será desenvolvido 
pela mestranda em Fisioterapia Elaine Lima Silva Wanderley, sob orientação da 
professora Glória Elizabeth Carneiro Laurentino, do Departamento de Fisioterapia da 
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Essa escala é muito bem 
conceituada em outros países, tem boa capacidade de avaliar os pacientes e de 
acompanhar suas melhoras. Sua utilização já é comprovada cientificamente, além 
de ser fácil e rápida para aplicar, porém antes de poder ser utilizada em nosso país, 
ela precisa ser traduzida para a nossa língua e aplicada em brasileiros que tiveram 
derrame, para verificar se ela é capaz de avaliar bem a capacidade de realizar 
algumas atividades práticas da vida diária.  
DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS 
Uma entrevista inicial será feita para coletar os seus dados pessoais. Em seguida 
você será avaliado por duas fisioterapeutas devidamente treinadas (Elaine Lima 
Silva Wanderley e Ana Clara) separadamente, e após uma semana poderá ser 
avaliado novamente, mas nesse caso você será avisado antecipadamente. As 
fisioterapeutas vão pedir a você que realize algumas atividades do seu dia a dia 
como virar-se na cama, sentar-se, utilizar o membro superior, ficar de pé e andar, 
para que possam avaliar como você está realizando estas atividades e uma 
pontuação indicando o nível da sua função motora será determinada.  
Riscos e Benefícios 
Este estudo não utiliza nenhum método ou procedimento que possa prejudicar a sua 
saúde, portanto, os riscos de que venham causar algum dano à sua saúde são 
mínimos. Possíveis desconfortos, tais como você referir cansaço durante a aplicação 
da escala serão minimizados através da utilização de períodos de descanso. Após o 
término e análise das avaliações, você receberá orientações e um protocolo de 
exercícios individualizado visando melhorar sua função motora. Você e futuros 
pacientes poderão se beneficiar com os resultados desse estudo, uma vez que 
caracterizando melhor o seu desempenho na realização de suas atividades de vida 
diária, condutas mais apropriadas de tratamento poderão ser introduzidas. Além 
disso, os profissionais da área da saúde poderão contar com um instrumento de 
avaliação da função motora de indivíduos que tiveram derrame, adaptado para 
aplicação na população brasileira e, portanto, clinicamente útil. 
Privacidade 
Você receberá um código (número) que será utilizado na sua ficha de avaliação não 
sendo, portanto, reconhecido individualmente. Além disso, todos os resultados que 
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serão apresentados não constaram seu nome nem nenhum dado que possa lhe 
identificar. 
 
Natureza voluntária do estudo/ Liberdade para se retirar 
A sua participação é voluntária e você tem o direito de se retirar por qualquer razão 
e a qualquer momento, sem que isto lhe traga qualquer prejuízo ou restrição. 
 
 
DECLARAÇÃO E ASSINATURA 
 
 Eu,___________________________________________________________ 
li e entendi toda a informação repassada sobre o estudo, sendo os objetivos, 
procedimentos e linguagem técnica satisfatoriamente explicados e recebi uma cópia 
deste formulário de consentimento. Tive tempo, suficiente, para considerar as 
informações acima e, tive a oportunidade de tirar todas as minhas dúvidas. Estou 
assinando este termo voluntariamente e, tenho direito, de agora ou mais tarde, 
discutir qualquer dúvida que venha a ter com relação à pesquisa com: 
 
Profª Glória Elizabeth Carneiro Laurentino: (0XX81) 21268811; 96730642. 
End.: Rua Apipucos, 235, apt. 1302, Apipucos, Recife/PE  
Tel.: (081) 30711540; (081) 96730642 
 
Elaine Lima Silva Wanderley/ Mestranda em Fisioterapia/Departamento de da UFPE 
(0XX81) 8815-0710/ 3436-7231 
 
Comitê de Ética em Pesquisa da UFPE- Recife-PE (0XX81) 2126 8588 
End.: Av. da Engenharia s/n – 1º andar, Cidade Universitária, Recife – PE, CEP: 
50740-600. 
 
Assinando este termo de consentimento, eu estou indicando que concordo em 
participar deste estudo. 
 
 
________________________________ _________________________ 
Assinatura do Participante                                          Data 
 
 
________________________________ _________________________ 
Assinatura da Testemunha 1                                       Data 
 
 
________________________________ _________________________ 
Assinatura da Testemunha 2                                       Data 
 
 
_______________________________ ___________________________ 
Assinatura do Investigador                                         Data 
 
 

 



52 
 

APÊNDICE C- ARTIGO 1 (REVISÃO SISTEMÁTICA) 
___________________________________________________________________ 
 
Este artigo foi submetido ao Brazilian Journal of Physical Therapy, em julho de 2014. 
 
 

Análise dos instrumentos de mensuração da função motora de indivíduos 

após acidente vascular encefálico disponíveis no Brasil: uma Revisão 

Sistemática 

 

Analysis of measurements instruments of the motor function in individuals after 

stroke availables in Brazil: a systematic review 

 
Instrumentos de mensuração da função motora após AVE disponíveis no Brasil: uma 

Revisão Sistemática. 
 

Measurement instruments of the motor function after stroke availables in Brazil: a 
Systematic Review 

 
ELAINE LIMA1, LUCI FUSCALDI TEIXEIRA-SALMELA2, LUAN CÉSAR SIMÕES3, 

ANA CLARA CARVALHO GUERRA4, ANDREA LEMOS5 

 
1 Fisioterapeuta. Mestre em Fisioterapia da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Av. 

Prof. Moraes Rego, 1235 - Cidade Universitária, Recife – PE. CEP: 50670-90. 

2 Fisioterapeuta. Professora da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Av. Antônio 

Carlos, 6627 - 3º andar Un. Adm. II – Pampulha, Belo Horizonte-MG. 

CEP: 31270-901. 

3 Fisioterapeuta. Mestre em Fisioterapia da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).  Av. 

Prof. Moraes Rego, 1235 - Cidade Universitária, Recife – PE. CEP: 50670-901. 

4 Graduanda em Fisioterapia da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Av. Prof. 

Moraes Rego, 1235 - Cidade Universitária, Recife – PE. CEP: 50670-901. 

5 Fisioterapeuta. Professora da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Av. Prof. 

Moraes Rego, 1235 - Cidade Universitária, Recife – PE. CEP: 50670-901. 

 
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal 

de Pernambuco (UFPE) Av. Prof. Moraes Rego, 1235 - Cidade Universitária, Recife - PE CEP: 50670-

901. Autor responsável: Andrea Lemos. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Identificar os instrumentos de mensuração do estado de saúde que 
avaliam a função motora de indivíduos após acidente vascular encefálico, 
disponíveis no Brasil, avaliar a qualidade metodológica dos estudos e dos resultados 
encontrados na análise das propriedades de medida dos instrumentos. MÉTODOS: 
Seguindo-se um protocolo previamente estabelecido, dois revisores independentes 
realizaram pesquisa nas bases MEDLINE (PUBMED), LILACS, CINAHL, WEB OF 
SCIENCE e SCOPUS. Em seguida, realizaram uma pré-seleção dos estudos através 
do título e resumo na tela do computador seguida da leitura de texto completo para a 
confirmação da inclusão. Os artigos incluídos foram analisados quanto à qualidade 
metodológica através do COSMIN checklist with 4-point scale e os resultados dos 
estudos foram analisados pelos critérios de Terwee. RESULTADOS: Foram 
encontrados, 11 instrumentos adaptados para o Brasil e nenhum criado neste país. 
Em todos os instrumentos foram verificadas falhas metodológicas seja no processo 
de adaptação transcultural ou no estudo das propriedades de medida. A 
Responsividade não foi avaliada em nenhum dos instrumentos. CONCLUSÃO: As 
falhas nos processos de adaptação transcultural e estudo das propriedades de 
medida tornam os resultados inconclusivos quanto à validade dos instrumentos 
incluídos. Espera-se que sejam realizados processos adequados de adaptação 
transcultural e análise de todas as propriedades de medida destes instrumentos em 
estudos futuros. 
 
PALAVRAS-CHAVES: Acidente Vascular encefálico, Função motora, tradução 
propriedades de medida, adaptação transcultural, Brasil 
 
 
ABSTRACT 
INTRODUCTION: To identify the health measurement instruments that evaluate the 
motor function of individuals after stroke available in Brazil, to evaluate the 
methodological quality of the studies and the results found in the analysis of the 
measurement properties of the instruments. METHODS: Following a previously 
established protocol, two independent reviewers did research in the MEDLINE 
(PUBMED), LILACS, CINAHL, WEB OF SCIENCE and SCOPUS databases. Then, 
they did a pre-selection of the studies through the title and abstract on the computer 
screen followed by the reading of the full text for the confirmation of inclusion. The 
included articles were analysed as for the methodological quality through “COSMIN 
checklist with 4-point scale” and the results of the studies were analysed by the 
Terwee criteria. RESULTS: 11 instruments adapted for Brazil were found and none 
were found created in this country. In all of the instruments methodological flaws 
were verified be it in the cross-cultural adaptation process or in the study of the 
measurement properties. The responsiveness was not evaluated in any of the 
instruments. CONCLUSIONS: The flaws in the processes of cultural adaptation and 
study the properties of measurement make the results inconclusive regarding validity 
of the included instruments. It is expected that adequate processes of cross-cultural 
adaptation be made and analysis of all the measurement properties of these 
instruments in future studies. 
 
 
KEY WORDS: Stroke, motor function, translation, measurement properties, cross-
cultural adaptation, Brazil. 
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INTRODUÇÃO 
 

Vários instrumentos de mensuração do estado de saúde foram criados com o 

objetivo de avaliar a função motora de indivíduos após acidente vascular encefálico 

(AVE). 1, 2, 3 Estes instrumentos visam verificar a capacidade do indivíduo de manter 

ou modificar a posição do seu corpo no espaço, de andar e deslocar-se, de mover e 

manusear objetos, além de verificar a coordenação motora e a motricidade manual 

fina. 1, 2, 3 Essas capacidades envolvem aspectos relacionados às atividades e 

participação do indivíduo e à estrutura e função dos órgãos e sistemas, descritos na 

Classificação Internacional da Funcionalidade Incapacidade e Saúde (CIF). 4  

A aplicação de alguns desses instrumentos é voltada para a função dos 

membros superiores, outros para o tronco e outros para a função motora global 1, 2, 3. 

Além disso, existem os instrumentos que avaliam o desempenho do paciente 

através da observação de atividades realizadas, enquanto outros são baseados em 

questionários sobre a função motora. 1, 2, 3 

 A função motora pode apresentar diferentes graus de comprometimento 

como consequência do acidente vascular encefálico além de gerar prejuízos 

socioeconômicos, o que torna imprescindível uma reabilitação eficaz subsidiada em 

processos de avaliação válidos. 5, 6,7 

De modo geral, os instrumentos para avaliação da função motora de 

pacientes após AVE, utilizados no Brasil, foram produzidos em outros países, 

usualmente na língua inglesa e, consequentemente, direcionados para a população 

local 1, 8. Entretanto, para que um instrumento possa ser utilizado em um novo país, 

cultura e/ou idioma, torna-se necessário o processo de adaptação transcultural, que 

exige a realização de um método padronizado, onde são realizadas a tradução 

linguística e a adaptação cultural, visando à manutenção da sua validade de 

conteúdo. 9, 10 

 Após esse processo, a nova escala deve ser aplicada na população alvo, 

para que sejam analisadas suas propriedades de medida e averiguada a capacidade 

do instrumento em mensurar o desfecho por ele proposto. 9, 10, 11 Só assim o 

instrumento é considerado válido e confiável para ser utilizado em um novo contexto 

clínico-cultural. 9, 10, 11 

 Diante do exposto, o objetivo desta revisão sistemática foi identificar os 

instrumentos de mensuração do estado de saúde que avaliam a função motora de 
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indivíduos após AVE disponíveis no Brasil, avaliar a qualidade metodológica dos 

estudos e os resultados encontrados na análise das propriedades de medida dos 

instrumentos. 

 

MÉTODOS 

  

 O método desta revisão seguiu um protocolo previamente estabelecido 

(disponível com os autores). Dois revisores independentes (ELSW e LCS) realizaram 

a pesquisa e seleção dos estudos nas bases de dados MEDLINE/ PUBMED, 

LILACS, SCOPUS, CINAHL e WEB OF SCIENCE de acordo com a estratégia de 

busca apresentada no Quadro 1 e não houve restrição linguística. 

Foram considerados como critérios de inclusão: estudos de propriedades de 

medida de instrumentos que avaliaram a função motora de indivíduos após AVE em 

pelo menos um dos itens, tanto como resultado de adaptação transcultural, quanto 

criação brasileira. Os estudos que envolveram indivíduos com outras doenças 

neurológicas foram excluídos.  

Os dois revisores (ELS\W e LCS) analisaram os estudos encontrados pelo 

título e resumo realizando uma pré-seleção através dos critérios de elegibilidade na 

tela do computador. Em seguida, houve a realização da leitura do texto completo 

dos estudos potencialmente elegíveis para confirmar a sua inclusão. Foi pré-definido 

que desacordos entre dois revisores seriam resolvidos através da participação de 

um terceiro revisor (AL). 

A extração dos dados dos estudos incluídos foi realizada de forma 

padronizada através de uma ficha de coleta pré-estabelecida. Foram obtidos os 

seguintes dados: título, autores, ano de publicação, periódico, objetivo do estudo, 

critérios de elegibilidade dos participantes, objetivo do instrumento (discriminativo, 

preditivo ou avaliativo)12, número de subscalas/itens/domínios, domínio avaliado de 

acordo com a CIF. 4  

A avaliação da qualidade metodológica dos estudos incluídos foi realizada 

através do COSMIN checklist with 4-point scale, que é uma ferramenta criada 

através do Consensus-based Standards for the selection of health Measurements 

Instruments (COSMIN), com o objetivo de pontuar e classificar a qualidade do 

método utilizado para o estudo de cada propriedade de medida.13, 14, 15 
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 O COSMIN checklist é composto por nove quadros através dos quais as 

propriedades de medida são avaliadas separadamente: A- Consistência Interna, B- 

Confiabilidade, C- Medida de erro, D- Validade de conteúdo, E- Validade estrutural, 

F- Teste de hipóteses, G- Validade transcultural, H- Validade de critério, I- 

Responsividade.13, 14, 15 

 Cada quadro é composto por um conjunto de itens que avaliam os padrões 

metodológicos da propriedade de medida correspondente, sendo estes itens 

classificados dentro de uma escala de 4 pontos:1- Ruim, 2- Regular, 3- Bom e 4-

Excelente. A classificação final do quadro é determinada pela pontuação mais baixa 

recebida por qualquer um dos itens.13, 14, 15 

Como recomendado, os itens 4 a 11 do quadro G (Validade Transcultural) 

foram utilizados para avaliar a qualidade metodológica do processo de adaptação 

transcultural.13, 14, 15 

Além dos quadros citados acima, existe ainda o quadro de generalização dos 

resultados que deve ser preenchido para cada propriedade de medida avaliada, a 

fim de identificar o perfil clínico-epidemiológico da população envolvida no estudo 

através dos seguintes dados: média de idade, distribuição por sexo, características 

da doença (gravidade, tempo de evolução, tratamentos), origem dos sujeitos 

(população geral, hospitais, ambulatórios, clínicas de reabilitação), método de 

seleção dos sujeitos (randomização, conveniência), país de origem dos sujeitos e 

língua falada pelos sujeitos (mesma em que o instrumento está sendo avaliado).13, 14, 

15 

Além disso, o COSMIN recomenda que para complementar a avaliação de um 

instrumento devem ser utilizados os critérios de qualidade desenvolvidos por Terwee 

et al. (2007), que classificam as propriedades de medida em Positivo (+), Negativo (-

), ou inconclusivo (?) através dos resultados obtidos na análise das propriedades de 

medida.11  

 

RESULTADOS 

 

Como resultado da estratégia de busca desenvolvida nas bases de dados, 

foram encontrados 529 estudos, dos quais apenas 14 estudos 16-29 foram incluídos 

nesta revisão sistemática através dos critérios de elegibilidade (FIGURA 1). Dois 

instrumentos (Test d’evaluation des members superiors des personnes agees 
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(TEMPA) 19 e o Jebsen-Taylor Test 20) não foram criados especificamente para 

indivíduos após AVE, porém foram validados no Brasil para esta utilização e foram 

incluídos nesta revisão. 

 Dentre os 14 estudos incluídos, foram identificados 11 instrumentos, três 

deles (Motor Activity Log 17, 18, Escala de Fugl-Meyer 22, 23 e National Institute of 

Health Stroke Scale 24, 25) foram analisados em dois estudos cada e os outros 8 em 

apenas um estudo cada. (TABELA 1)  

Todos os 11 instrumentos identificados foram adaptados, não houve nenhum 

instrumento criado no Brasil. Os instrumentos National Institute of health Stroke 

Scale (NIHSS) 24, 25, Escala de Fugl-Meyer 22, 23 e o Rivermead Mobility Index (RMI) 

21 possuem apenas alguns dos seus itens voltados para a avaliação da função 

motora, mas foram incluídos de acordo com os critérios pré-estabelecidos. (TABELA 

1) 

Quase todos os instrumentos incluídos foram do tipo Avaliativo, sendo apenas 

um (NIHSS) 24, 25 do tipo preditivo. Nove instrumentos avaliam o domínio de 

atividade de CIF, sendo que a Escala de Fugl-Meyer 22, 23 e a Escala de Deficiência 

do tronco 28 também avaliam estrutura a função. Entre os dois restantes, a MAL 17, 18 

avalia a participação, e a Escala de comprometimento do tronco 29 avalia apenas a 

estrutura e função. (TABELA 1) 

Apenas um instrumento (Motor Activity Log (MAL)) 17, 18 foi adaptado para o 

Brasil de acordo com o método preconizado. Sete instrumentos 16, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 29 

obtiveram uma qualificação “ruim” para o processo de adaptação transcultural. Um 

deles foi o NIHSS, onde o método utilizado para a adaptação da versão em 

português não foi descrito. Nos demais seis instrumentos (Wolf Motor Function Test 

16, RMI 21, Jebsen Taylor Test 20, TEMPA 19, Motor Assessment Scale (MAS)26 e 

Escala de comprometimento do tronco 29) não foi realizado o pré-teste. Além disso, 

em dois destes instrumentos (MAS 26 e TEMPA 19) não houve retrotradução. 

(TABELA 2) 

Nos três instrumentos restantes (Escala de Fugl-Meyer 22, 23, Escala de 

avaliação postural 27 e Escala de Deficiência do tronco28), a qualidade do processo 

de adaptação foi “regular”, sendo realizado o pré-teste, porém a amostra avaliada 

não foi adequadamente caracterizada. Entretanto, o manual da Escala de Fugl-

Meyer, que foi produzido em um estudo diferente da produção do instrumento, 

apresentou um processo “ruim”, por ter ocorrido apenas uma tradução para o 
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português. Ademais, nas Escalas de avaliação postural 27 e Deficiência de tronco28, 

a tradução e retrotradução foram realizadas por apenas um tradutor. (TABELA 2) 

Não houve avaliação de todas as propriedades de medidas das escalas 

adaptadas. As propriedades mais frequentemente mensuradas foram a 

confiabilidade e medida-de-erro (inter e intraexaminadores e teste-reteste) e a 

validade de construto, sendo a primeira verificada em todos os instrumentos 

incluídos. Nenhum dos estudos incluídos avaliou a Responsividade.  

Quanto ao método de estudo da confiabilidade, oito instrumentos (MAS26, 

MAL, 17, 18 RMI 21, Wolf Motor Function Test, 16 TEMPA 19, Escala de deficiência do 

tronco 28, Escala de avaliação postural 27 e Escala de comprometimento do tronco 29) 

e o estudo do manual da Fugl-Meyer23 receberam a qualificação “ruim”, pois 

apresentaram um número de participantes avaliados menor do que 30 e por utilizar o 

método estatístico ICC (índice de correlação intra-classe), quando não era indicado. 

O estudo da Escala de Fulg-Meyer, foi classificado como “ruim”, também por ter 

utilizado o ICC inadequadamente. 22 

Na Jebsen-Taylor Test 20, foi “regular”, por apresentar uma amostra entre 30 e 

49 indivíduos (n= 40). A confiabilidade da NIHSS foi verificada em dois estudos, 

apresentando em ambos “boa” qualidade metodológica, tendo como única falha a 

amostra menor do que 100, entre 50 e 99 (n= 51 e 62). 24, 25 

A medida de erro foi verificada em quatro instrumentos (Escala de avaliação 

postural, 27 Escala de deficiência de tronco 28, Wolf Motor Function Test 16 e MAL 17, 

18) através da análise de Bland Altman, porém devido ao n<30, a qualidade 

metodológica foi classificada como “ruim”.  

Em apenas seis instrumentos 17, 18 20, 21, 27, 28, 29 foi observado o estudo da 

consistência interna, porém em todos a qualidade metodológica foi “ruim”. Em quatro 

deles (Escala de Avaliação postural27, Escala de deficiência de tronco 28, RMI 21e 

Jebsen Taylor Test 20) o motivo foi a ausência da análise fatorial. Além disso, na 

Escala de avaliação postural 27, Escala de deficiência de tronco 28 e Escala de 

Comprometimento do tronco 29 a amostra foi inferior a 30 indivíduos. No estudo da 

MAL 17,18, o motivo foi uma amostra menor do que 5 indivíduos por item do 

instrumento para a análise da unidimensionalidade. 

A validade de construto foi analisada em cinco instrumentos (TEMPA 19, 

Escala da Avaliação Postural 27, Escala de deficiência de tronco 28, NIHSS 24, 25 e 

Escala de Comprometimento do tronco 29) através de teste de hipótese pela 
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correlação com a escala de escala de Fugl-Meyer. O método de estudo em quatro 

destes instrumentos foi classificado como “ruim” devido ao número de participantes 

(n<30). 19. 27.28, 29 

O quinto instrumento (NIHSS) 24, 25 apresentou qualidade metodológica 

“regular” no estudo da validade, pois a amostra foi maior de 50 (n=62) e as hipóteses 

sobre a direção e magnitude da correlação não foram formuladas previamente e 

nem descritas no estudo, porém era possível deduzir a direção esperada para a 

correlação (positiva ou negativa). 

Quanto à avaliação dos resultados da análise das propriedades de medida, 

através dos critérios de Terwee et al (2007), a maioria dos estudos apresentou 

resultados inconclusivos no estudo das propriedades de medida, com exceção da 

confiabilidade interexaminadores do NIHSS 24, 25 que apresentou resultados 

positivos, com coeficiente Kappa > 0,70 nos itens 5a, 5b, 6a e 6b (referentes à 

função motora dos MMSS e MMII). (TABELA 3) 

Os resultados do estudo da medida de erro, da consistência interna e da 

validade de construto foram considerados inconclusivos devido às falhas 

metodológicas apresentadas, descritas anteriormente. 16, 18, 27 

Os efeitos “solo” e “teto”, que refletem a interpretabilidade, foram averiguados 

em dois instrumentos (Escala de deficiência de tronco 28 e Escala de avaliação 

postural 27), sendo os percentuais de indivíduos que atingiram os escores mínimo e 

máximo menores que 20%, indicando a ausência desses efeitos. No entanto, outras 

medidas de interpretabilidade como mínima diferença clínica e mínima diferença 

importante não foram analisadas. Por fim, em nenhum dos estudos foram verificadas 

a validade de critério e a responsividade. 

 

DISCUSSÃO 

 

Os resultados da presente revisão mostraram que os instrumentos 

disponíveis no Brasil para avaliar a função motora em pacientes após AVE são 

oriundos de adaptações transculturais, não havendo nenhuma criação nacional. No 

entanto, os achados são inconclusivos quanto à qualidade da adaptação 

transcultural e das propriedades de medida, devido às falhas metodológicas 

encontradas.  
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Ademais, de acordo com os domínios da CIF a maioria dos instrumentos 

incluídos avaliam atividades, sendo o Jebsen-Taylor Test 20, o Wolf-Motor function 

Test 16 e o TEMPA 19 direcionados para o membro superior, a Escala de deficiência 

do tronco 28, a MAS 26, a RMI 21 e a Escala de avaliação postural 27 para a função 

motora global. A NIHSS 24, 25 avalia a função motora do membro superior e do 

membro inferior. 

A Escala de Fugl-Meyer 22, 23 avalia além de atividades globais também 

aspectos da estrutura e função dos membros. Já a Escala de comprometimento do 

tronco 29 objetiva avaliar a força muscular e o reflexo de endireitamento do tronco, 

que são aspectos do domínio de estrutura e função. Por fim, a MAL 17,18 avalia a 

capacidade dos indivíduos em atividades manuais realizadas no dia-dia, que são 

aspectos da participação de acordo com a CIF. 

O principal erro metodológico observado, durante o processo de adaptação 

transcultural dos instrumentos incluídos, foi ausência do pré-teste. Apenas um 

instrumento (Motor Activity Log - MAL) 17, 18 seguiu os processos preconizados para 

uma adequada adaptação transcultural.  

A aplicação do instrumento na população alvo (pré-teste) antes da análise das 

propriedades de medida tem como objetivo identificar possíveis falhas na 

interpretação dos itens de uma entrevista ou na aplicação prática do instrumento, 

como a ausência de viabilidade na utilização dos determinados instrumentos ou 

tarefas naquela população. Portanto, a realização do pré-teste possibilita a 

identificação de possíveis ajustes necessários no instrumento, baseados na 

participação direta da população para o qual ele foi adaptado. 

Apesar de alguns instrumentos terem realizado o pré-teste, não houve 

caracterização satisfatória da amostra avaliada. O COSMIN recomenda que para 

permitir a generalização dos resultados de uma adaptação transcultural os 

participantes envolvidos no pré-teste sejam caracterizados clínica e 

epidemiologicamente, através da média de idade, frequência do sexo, 

características da doença e local de origem (hospital, ambulatório, comunidade). 

Além disso, foi verificada a ausência de retrotradução em alguns 

instrumentos. 19, 26 Esse estágio da adaptação transcultural tem a função primordial 

de permitir a verificação da equivalência semântica entre o instrumento original e o 

que foi criado na nova língua, permitindo ajustes necessários na nova versão. 

Ademais, foi observado que em alguns instrumentos 27, 28 os estágios de tradução e 
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retrotradução ocorreram com a participação de um único tradutor. A realização de 

múltiplas traduções é preconizada pela literatura, pois permite a interação entre 

especialistas no construto e nas linguagens envolvidas, possibilitando um processo 

mais adequado de adaptação cultural e manutenção da equivalência semântica. 13, 

14, 15 

Como o processo de adaptação transcultural é o passo inicial para a 

manutenção da validade de conteúdo do instrumento original, a maioria dos 

instrumentos não pode ser considerada válida. Desta forma, a verificação das 

propriedades de medida, que é a segunda fase do processo, passa a não ter 

fundamento. 

Em relação às propriedades de medida, também foram verificadas falhas 

metodológicas. Apesar de a confiabilidade apresentar a maior frequência de análise 

nos instrumentos, houve falha no número de indivíduos avaliados em sete 

instrumentos (MAS 26, TEMPA 19, Wolf Motor Function Test 16, MAL 17, 18, Escala de 

avaliação Postural 27, Escala de deficiência de tronco 28, Escala de 

comprometimento do tronco 29 e o Manual da Escala de Fugl-Meyer 22) 

apresentando um número inferior a 30 sujeitos. Esse número é inadequado, uma 

vez que é preconizado que um mínimo de 50 indivíduos devem ser avaliados no 

estudo da confiabilidade, sendo que uma amostra de 100 indivíduos seria a ideal. 

Além disso, para análise da confiabilidade 8 instrumentos (Escala de Fugl-

Meyer 22,23, MAL 17,18, RMI21, TEMPA 19, MAS 26, escalas de avaliação postural27, de 

deficiência do tronco28 e do comprometimento do tronco 29) utilizou o Índice de 

Correlação Intra-Classe (ICC), porém o método estatístico adequado para o caso é o 

coeficiente Kappa, pois os instrumentos apresentam escores do tipo ordinal (e não 

contínuo). 13, 14, 15 

Quanto à consistência interna, cinco instrumentos 20, 21, 27, 28, 29 demonstraram 

resultados de maneira errônea, pois não houve a análise fatorial ou estudo da 

unidimensionalidade dos itens. Essas análises são importantes, pois pretendem 

verificar em quantas dimensões os itens estão distribuídos e se formam subescalas 

no instrumento. O único instrumento a apresentar a unidimensionalidade, através da 

análise Rasch, incluiu um número inadequado de participantes. 13, 14, 15 

Recomenda-se que o estudo da consistência interna deva ser realizado de 

duas formas: ou através da forma clássica, ou da teoria de resposta ao item. Na 

primeira, o alfa de Cronbach deve ser calculado após a realização da análise fatorial, 
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que identifica o número de subscalas onde o alfa deve ser calculado. 13, 14, 15 Na 

segunda, o modelo matemático Rasch é indicado para estudar a 

unidimensionalidade dos itens, verificando a presença de itens erráticos que podem 

ser ajustados ou retirados do instrumento. 13, 14, 15 

Ademais, para o estudo da consistência interna uma amostra de 7 

participantes para cada item do instrumento, totalizando um mínimo de 100 seja 

avaliada. Por exemplo, para um instrumento de 30 itens, será necessária uma 

amostra de 210. 13, 14, 15 

As falhas metodológicas e os consequentes resultados inconclusivos, no 

estudo da validade de construto dos instrumentos 19, 24, 25, 27, 28, 29, geram incertezas 

sobre o grau com que as versões brasileiras dos instrumentos incluídos medem o 

construto (no caso, a função motora de indivíduos após AVE) que se propõe a 

medir. Recomenda-se que um número ideal de 100 participantes seja avaliado e que 

hipóteses sobre a direção e magnitude da correlação esperada entre os escores do 

instrumento testado e o instrumento comparador sejam formuladas previamente. 13, 

14,15 

Em estudos de adaptação transcultural um dos objetivos é que seja 

preservada a validade de conteúdo do instrumento original, para isto, um método 

adequado deve ser adotado neste processo, o que não foi verificado na maioria dos 

instrumentos incluídos. 16, 19-29 

Ademais, em nenhum dos estudos foram analisadas a Responsividade e a 

validade de critério. A análise da validade de critério é realizada para verificar o grau 

com o qual os escores dos instrumentos são uma adequada reflexão do “padrão 

ouro”. Para a medida da função motora não foi observado no Brasil um instrumento 

que seja assim considerado. No entanto, estudos que verifiquem a validade de 

critério desses instrumentos comparando-os com instrumentos “padrão ouro” que 

medem marcadores indiretos da função motora, podem ser realizados para 

verificação desta propriedade de medida. 13, 14, 15  

A ausência do estudo da responsividade observada em todos os 

instrumentos, prejudica a identificação da capacidade dos instrumentos para 

detectar mudanças no construto avaliado com a passar do tempo, ou seja, não há 

evidências de que uma vez utilizados em pesquisas ou na clínica, será possível 

verificar se houve evolução da função motora nos indivíduos após AVE avaliados 

através destes instrumentos. 13, 14, 15 



63 
 

E por fim, a interpretabilidade dos escores obtidos nesses instrumentos, ainda 

não foi esclarecida. Apesar terem sido analisados os efeitos “solo” e “teto” nas 

escalas de avaliação postural e de deficiência do tronco, onde foram encontrados 

resultados favoráveis, nenhum verificou a mínima mudança importante (MMI) e a 

mínima diferença importante (MDI). Esses resultados são relevantes pois, a MMI é a 

menor mudança no escore do construto que o paciente percebeu como importante e 

a MDI corresponde a diferença mínima no construto entre pacientes considerada 

importante. 13, 14,15 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Foi observado que todos os instrumentos disponíveis no Brasil para a 

avaliação da função motora de indivíduos após AVE originaram-se em outros 

países. Entretanto todos os instrumentos incluídos apresentaram uma metodologia 

inadequada seja no processo de adaptação transcultural ou na análise das 

propriedades de medida, tornando os resultados inconclusivos quanto à validade 

desses instrumentos.  

 Como perspectivas futuras espera-se que os próximos estudos refaçam os 

processos de adaptações transculturais seguindo-se todos os estágios preconizados 

(tradução, síntese das traduções, retrotradução, comitê de especialista e pré-teste). 

Ademais as propriedades de medida devem ser analisadas com um número 

adequado de participantes e aplicação de métodos estatísticos que reflitam a 

validade de cada propriedade. 

E por fim, é importante que a responsividade e interpretabilidade destes 

instrumentos sejam averiguados para que possam contribuir de forma fidedigna na 

mensuração da magnitude do efeito do tratamento na recuperação da função motora 

nesta população. 
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Tabela 1. Estratégias de busca para cada base de dados pesquisada 

BASE DE 
DADOS 

ESTRATÉGIA DE BUSCA 

MEDLINE 
(PUBMED) 

(("Brazil " [Mesh]) OR portuguese OR brazillian) AND (("Stroke" [Mesh]) OR ("Paresis" 
[Mesh])) AND (("Questionnaires" [Mesh]) OR scale OR test OR performance based test) 
AND Sensitive search filter for measurement properties NOT Exclusion Filter * 

LILACS (Brasil OR português OR brasileira) AND (Acidente vascular encefálico OR Acidente 
Vascular cerebral OR paresia) AND (Tronco OR membros superiores OR membros 
inferiores OR Função sensório-motora OR Função motora OR atividade motora OR 
mobilidade OR equilíbrio OR coordenação motora OR instrumentação OR estudos 
comparativos OR estudos de validação OR Traduções OR tradução OR Adaptação 
transcultural OR equivalência transcultural OR Validade OR Validação OR 
Confiabilidade OR reprodutibilidade OR reprodutibilidade dos testes OR psicometria OR 
propriedades psicométricas OR clinimetria OR propriedades clinimétricas OR avaliação 
de resultados OR variação observadores OR interexaminadores OR intraexaminadores 
OR teste-reteste OR inter-avaliadores OR intra-avaliadores OR interparticipantes OR 
intraparticipantes OR Consistência interna OR Rasch OR Efeito chão OR Efeito teto OR 
avaliação da deficiência OR questionários OR escalas OR testes) 

CINAHL E 
WEB OF 
SCIENCE 

(Brazil OR brazilian OR portuguese) AND (Stroke OR Paresis) AND  (questionnaires 
OR scale OR test OR comparative studies OR validation studies OR validation OR 
translations OR cross cultural OR cross cultural adaptation OR cross cultural 
comparison OR cross-cultural equivalence OR validity OR reliability OR reproducibility 
OR psychometrics OR clinimetrics OR outcome assessment OR observer variation OR 
reproducibility of results OR internal consistency OR alpha cronbach OR agreement OR 
precision OR test-retest OR interrater OR inter-rater OR intrarater OR intra-rater OR 
intertester OR inter-tester OR intratester OR intra-tester OR interobserver OR inter-
observer OR intraobserver OR intraobserver OR intertechnician OR inter-technician OR 
intratechnician OR intra-technician OR interexaminer OR inter-examiner OR 
intraexaminer  OR intra-examiner OR interassay OR inter-assay OR intraassay OR 
intra-assay OR interindividual OR inter-individual OR intraindividual OR intra-individual 
OR interparticipant OR inter-participant OR intraparticipant OR intra-participant OR 
kappa OR concordance OR intraclasse OR dimension OR subscale OR responsivity OR 
ceiling effect OR floor effect OR  Item response model OR IRT OR Rasch) 

SCOPUS TITLE-ABS-KEY(stroke OR paresis) AND TITLE-ABS-
KEY(cross cultural adaptation OR cross cultural comparison OR translation) AND       
TITLE-ABS-KEY(brazil OR brazilian OR portuguese) 

TITLE-ABS-KEY(stroke OR paresis) AND TITLE-ABS-
KEY(validation OR validity OR validation studies) AND TITLE-ABS-
KEY(brazil OR brazilian OR portuguese) 

 TITLE-ABS-KEY(stroke OR paresis) AND TITLE-ABS-
KEY(psychometrics OR clinimetrics OR reliability OR reproducibility OR responsiveness
 OR internal consistency OR intra examiner OR inter examiner OR responsivity OR 
ceiling effect OR floor effect) AND TITLE-ABS-KEY(brazil OR brazilian OR portuguese) 

* De acordo com as recomendações do Consensus-based Standards for the selection of health Measurements 
Instruments-COSMIN (TERWEE, JANSMA, RIPHAGEN, 2009) 
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Estudos identificados por meio 

da busca eletrônica nas bases 

de dados: PUBMED, LILACS, 

CINAHL, WEB OF SCIENCE e 

SCOPUS. (N= 529) 

Estudos adicionais 

identificados através de outras 

fontes. (N=0) 

Estudos pré-selecionados. (N=51) 

Estudos duplicados 

excluídos. (N=30) 

Artigos analisados através de texto 

completo. (N=21) 

Estudos excluídos após 

leitura do texto completo.  

(n= 7) 

- Não avaliavam função 

motora. 

- Não direcionados para 

a população após AVE. 

 

Total de estudos incluídos. (N=14) 
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Estudos excluídos pelo título e resumo. 

(N=478) 

Figura 1. Identificação, seleção e inclusão dos estudos. 
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Tabela 2. Descrição dos instrumentos que avaliam a função motora de indivíduos após AVE disponíveis no Brasil 
 

INSTRUMENTO AUTOR/ANO CONSTRUTO OBJETIVO TIPO DE 
INSTRUMENTO 

DIMENSÃO DA 
CIF 

Nº DE ITENS/ 
SUBSCALAS 

 

VERSÃO 
BRASIL 

(AUTOR/ANO) 

Escala de 
Avaliação Postural 

Benaim et al. 
1999 

Manutenção e 
trocas 

posturais 

Avaliativo Baseado em 
desempenho 

Atividade 12 itens  Yoneiama, 2008 

Escala de 
Comprometimento 

do Tronco 

Fujiwara et al. 
2004 

Função 
motora do 

tronco 

Avaliativo Baseado em 
desempenho 

Estrutura e 
função 

7 itens Lima, 2008 

Escala de 
Deficiências do 

tronco 

Verheyden 
2004 

Função 
motora do 

tronco 

Avaliativo Baseado em 
desempenho 

Estrutura e 
função/Atividade 

17 itens Castelassi, 2009 

Fugl-Meyer Scale Fugl-Meyer 
et al. 
1975 

 Função 
sensório-

motora global 

Avaliativo Baseado em 
desempenho 

Estrutura e 
função/ 

Atividade 

7 subscalas 
 (3 para função 

motora) 

Maki, 2006 
Michaelsen, 

2011 

Jebsen-Taylor Test Jebsen et al. 
1969 

Função 
motora de 
membro 
superior 

Avaliativo Baseado em 
desempenho 

 Atividade 7 itens Ferreiro, 2010 

Motor Assessment 
Scale (MAS) 

Carr et al. 
1985 

Função 
motora global 

Avaliativo Baseado em 
desempenho 

Atividade 8 itens Conte, 2009 

Motor Activity Log 
(MAL) 

Uswatte 
2006 

Função 
motora do 
membro 
superior 

Avaliativo Questionário Participação 30 itens Saliba, 2011 
Pereira, 2012 

National Institutes 
of health stroke 
scale (NIHSS) 

Brott 
1989 

Prejuízos 
decorrentes 

do AVE 

Preditivo Baseado em 
desempenho 

Atividade 11 itens 
 (2 para função 

motora) 

Cincura, 2009 
Caneda, 2006 

 Rivermead Mobility 
Index (RMI) 

Collen et al. 
1991 

Função 
motora global  

Avaliativo Questionário Atividade 15 itens  
(14 para função 

motora) 

Pavan, 2010 

TEMPA 
(Test d’evaluation 

des members 
superiors des 

personnes agees) 

Desrosiers 
1993 

Função 
motora do 
membro 
superior 

Avaliativo Baseado em 
desempenho 

Atividade 9 itens 
(8 itens na 

versão 
brasileira) 

Michaelsen, 
2008 

Wolf Motor Function 
Test 

Morris 
2004 

Função 
motora do 
membro 
superior 

Avaliativo Baseado em 
desempenho 

Atividade 17 itens 
 (15 para função 

motora) 

Pereira, 2011 
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Tabela 3. Avaliação da qualidade metodológica dos estudos incluídos através do COSMIN- checklist 

INSTRUMENTO AUTOR/ANO  USOU 
IRT 

 IRT A B C D E F G H I J GENERALIZAÇÃO 
POR BOX 

Escala de Avaliação 
Postural 

Yoneiama, 
2008 

 Não - Ruim (Inter e 
teste-

reteste) 
Ruim 

(Inter e 
teste-

reteste) 
Ruim 

- - Ruim Regular - - - A Excelente 
B Excelente 
C Excelente 
F excelente 

G Ruim 

Escala de 
Comprometimento do 

Tronco 

Lima, 2008  Não  Ruim (Inter e 
teste-

reteste) 
Ruim 

- - - Ruim Ruim    A Excelente 
B Excelente 
F Excelente 

G Ruim 

Escala de Deficiências do 
Tronco 

Castelassi, 
2009 

 Não - Ruim Ruim Ruim - - Ruim Regular - - - A Excelente  
B Excelente 
F Excelente 
G Razoável 

Fugl-Meyer Maki, 2006 
 

 Não - - (Inter e 
teste-

reteste) 
Ruim 

- - - - Regular - - - B Excelente  
G Ruim  

Fugl-Meyer (manual) Michaelsen, 
2011 

 Não - - (Inter) 
Ruim 

- - - - Ruim - - - B Excelente  
G Ruim 

Jebsen-Taylor Test Ferreiro, 
2010 

 Não - Ruim (Inter e 
Intra) 

Regular 

- - - - Ruim - - - A Excelente  
B Excelente  

G Ruim  

Motor Assessment Scale Conte, 2009  Não - - (Inter e 
Intra) 
Ruim 

- - - - Ruim - - - B Excelente  
G Ruim  

Motor Activity Log Saliba, 2011  Sim Bom Ruim Ruim - - Ruim - Excelente - - - A Excelente 
B Excelente 
E Excelente 
G Excelente 

Motor Activity Log Pereira, 2011  Não - - (Inter e 
teste-

reteste) 
Ruim 

(Inter -
reteste 
teste) 
Ruim 

- - Ruim - - - - B Excelente 
C Excelente 
F Excelente 

National Institute of 
Health stroke scale 

Cincura, 
2009 

 Não - - Bom - - - Regular Ruim - - - B Excelente  
F Excelente 

G Ruim 

National Institute of 
Health stroke scale 

Caneda, 
2006 

 Não - - Bom - - - - - - - - B Excelente 

Rivermead Mobility Index Pavan, 2010  Não - Ruim Ruim - - - - Ruim - - - A Excelente  
B Excelente 

G Ruim 

TEMPA Michaelsen, 
2008 

 Não - - (Inter e 
teste-

reteste) 
Ruim 

- - - Ruim Ruim - - - Excelente B 
Excelente F 

G Ruim 

Wolf Motor Function Test Pereira, 2011  Não - - (Inter e 
Intra) 
Ruim 

(Inter e 
Intra) 
Ruim 

- - - Ruim - - - B Excelente 
C Excelente 

G Ruim 

 COSMIN: Consensus based-standard for the selection of health measurements instruments. IRT: Teoria de Resposta ao item, A: Consistência interna, B: 
Confiabilidade (interexaminadores, intraexaminador e teste-reteste), C:Medida de erro (interexaminadores, intraexaminador e teste-reteste), D: Validade de 
conteúdo, E: Validade estrutural, F: Teste de hipóteses, G- Validade transcultural, H- Validade de critério, I- Responsividade. TEMPA: Test d’evaluation des 
members superiors des personnes agees 
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Tabela 4. Avaliação das propriedades de medida através dos critérios de Terwee (2007) 

Instrumento Autor/ ano Consistência 
interna 

Confiabilidade Medida 
de erro 

Validade 
de 

conteúdo 

Validade 
de 

construto 

Validade 
de 

critério 

Responsividade Efeitos 
solo e 
teto 

Interpretabilidade 

Escala de 
Avaliação 
Postural 

Yoneima 
2008 

? (inter e teste-
reteste) 

? 

(inter e 
teste-

reteste) 
? 

0 ? 0 0 ? 0 

Escala de 
Comprometimento 

do tronco 

Lima 
2008 

? ? 0 0 ? 0 0 0 0 

Escala de 
Deficiências do 

tronco 

Castelassi 
2009 

? ? ? 0 ? 0 0 ? 0 

Escala de Fugl-
Meyer 

Maki 
2006 

0 (Inter e teste-
reteste) ? 

0 0 0 0 0 0 0 

Manual da Escala 
de Fugl-Meyer 

Michaelsen 
2011 

 

0 (Inter) 
? 

0 0 0 0 0 0 0 

Teste de Jebsen-
Taylor 

Ferreiro 
2010 

? (inter e intra) 
? 

0 0 0 0 0 0 0 

Motor 
Assessment Scale 

Conte 
2009 

0 (inter e intra) 
? 

0 0 0 0 0 0 0 

Motor Activity Log Saliba 
2011 

? ? 0 0 ? 0 0 0 0 

Motor Activity Log Pereira 
2011 

0 (inter e teste-
reteste) 

? 

(inter e 
teste-

reteste) 
? 

0 0 0 0 0 0 

NIHSS Cincura 
2009 

0 (inter) 
+ 

0 0 ? 0 0 0 0 

NIHSS Caneda 
2006 

0 (inter) 
+ 

0 0 0 0 0 0 0 

Rivermead 
Mobility Index 

Pavan 
2010 

? (teste-reteste) 
? 

0 0 0 0 0 0 0 

TEMPA Michaelsen 
2008 

0 (inter e teste-
reteste) 

? 

0 0 ? 0 0 0 0 

Wolf Motor 
Function Test 

Pereira 
2011 

0 (Inter e intra) 
? 

(Inter e 
intra) 

? 

0 0 0 0 0 0 

(+)=Positivo/ (-)= Negativo/ (?) inconclusivo. TEMPA: Test d’evaluation des members superiors des personnes agees. NIHSS: National 

Institute of Health stroke scale 
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RESUMO 
 

OBJETIVO: Realizar a adaptação transcultural da MAS para o Brasil. MÉTODOS: O 
processo de adaptação transcultural ocorreu em cinco estágios: 1) tradução da 
versão original da MAS por dois tradutores bilíngues independentes; 2) síntese das 
traduções (criação da versão 1); 3) retrotradução (a versão 1 em português foi 
revertida para o inglês por dois tradutores bilíngues independentes); 4) análise do 
comitê de especialistas (4 tradutores e dois fisioterapeutas); 5) pré-teste (aplicação 
do instrumento na população alvo). Também foi realizado um estudo Delphi e o 
instrumento foi submetido à opinião de 10 fisioterapeutas, de diferentes estados do 
País. RESULTADOS: O consenso sobre a clareza, equivalência semântica e 
relevância técnico-científica da MAS foi obtido na segunda fase do estudo Delphi, 
com concordância entre 80 e 100%. Na primeira fase do estudo Delphi, foram dadas 
sugestões para melhorar a clareza dos itens, que resultaram na lista Delphi 2. 
CONCLUSÕES: A MAS-Brasil foi criada através de um adequado processo de 
adaptação transcultural, garantindo a sua equivalência semântica e adequação 
cultural. Ainda é necessário verificar as propriedades de medida desta versão para a 
sua adequada utilização clínica e em pesquisas.  
 

 
ABSTRACT 

 
OBJECTIVE: To make a cross-cultural adaptation of MAS for Brazil. METHODS: 
The process of cross-cultural adaptation occurred in five stages: 1) translation of the 
original version of MAS by two independent bilingual translators; 2) synthesis of 
translations (creation of version 1); 3) back-translation (version 1 in Portuguese was 
reversed to English by two independent bilingual translators); 4) analysis by the 
specialists committee (4 translators and two physiotherapists); 5) pre-test 
(application of the instrument in the target population). A Delphi study was also 
performed and the instrument was submitted to the opinion of 10 physiotherapists, 
from different states in the country. RESULTS: The consensus about the clarity, 
semantic and technical-scientific relevance of MAS-Brazil was obtained in the 
second phase of the Delphi study, with agreement between 80 and 100%. In the first 
phase of the Delphi study, suggestions were made to improve the clarity of the items 
that resulted in the Delphi list 2. CONCLUSIONS: The MAS-Brazil was created 
through an adequate process of cross-cultural adaptation, ensuring its semantic 
equivalence and cultural adequacy. It is still to verify the measurements properties of 
this version for its adequate clinical usage in researches.  
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INTRODUÇÃO 

 

O comprometimento da função motora nos pacientes após acidente vascular 

encefálico (AVE) tem como causa principal a presença de hemiparesia/hemiplegia, 

sinal clínico característico da doença.1-3 A presença desta disfunção motora 

repercute na realização de atividades de vida diária e ocupacionais e na 

participação social dos indivíduos.1-3 Em decorrência disto, observa-se aumento dos 

custos previdenciários e hospitalares, onerando os gastos públicos e privados.4, 5, 6 

Neste contexto, a reabilitação da função motora após AVE constitui-se um 

dos pilares essenciais da reabilitação dessa população e requer, desta forma, 

processos de avaliação rigorosos, através de instrumentos de mensuração com 

adequadas propriedades de medida.7-10 

Foram encontrados na literatura (MEDLINE/PUBMED, LILACS, CINAHL, 

SCOPUS e WEB OF SCIENCE), onze instrumentos para a avaliação da função 

motora de indivíduos após AVE traduzidos para a língua portuguesa do Brasil. 11- 21 

No entanto, apenas três (Motor Assessment Scale, Rivermead Mobility Index e 

Escala de Fugl-Meyer)11, 12, 13 avaliam a função motora de maneira global 

envolvendo o tronco, membros superiores e membros inferiores. Dentre eles, a 

Motor assessment scale (MAS) se destaca e diferencia por avaliar a função motora 

através da observação da realização de atividades funcionais, com ênfase na 

qualidade do movimento das transferências e em atividades manuais. 22, 23  

A MAS foi criada em 1985, na Austrália, por duas Fisioterapeutas, Janet Carr 

e Roberta Shepherd 22 e é reconhecida pela literatura internacional como um 

instrumento cujas adequadas confiabilidade, validade e responsividade foram 

determinadas.22, 24-30 na língua inglesa. Além disso, também apresenta bons 

indicadores quanto à facilidade de administração, objetividade, relevância clínica e 

como preditor de desempenho funcional. 22, 23, 31 No entanto, a versão disponível no 

Brasil apenas reflete uma tradução literal do inglês para o português, sem ter sido 

adequadamente validada. 

Para que a MAS possa ser utilizada no Brasil, tanto na prática clínica quanto 

em pesquisas e por se tratar de um instrumento criado em outro país com cultura e 

idioma diferentes, é necessário que seja realizado o processo de adaptação 

transcultural. Esse processo exige a utilização de um método padronizado para que 
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seja possível alcançar a equivalência entre a versão original e a de destino, onde os 

itens não devem apenas ser bem traduzidos lingüisticamente, mas também, devem 

ser adaptados culturalmente para manter a validade de conteúdo do instrumento em 

diferentes culturas. 32-37 

Diante do exposto, o objetivo deste estudo foi realizar a adaptação 

transcultural da MAS para o Brasil e analisar a sua equivalência semântica, clareza 

dos itens traduzidos e relevância técnico-científica. 

 

MÉTODOS 

 

Este estudo qualitativo de adaptação transcultural objetivou produzir a versão 

brasileira da MAS (MAS-Brasil). O processo de adaptação transcultural envolveu 

cinco estágios, de acordo com as recomendações de Beaton et al. (2000) 32 e do 

Consensus-based Standard for the selection of health Measurements Instruments 

(COSMIN)35-37, após autorização prévia dos autores originais da escala: 

Estágio 1 (Tradução): A versão original da MAS em inglês, os 8 itens e as regras 

gerais de utilização, foram traduzidos para a língua portuguesa (Brasil) por dois 

tradutores bilíngues (língua oficial: Português) independentemente. O tradutor 1 era 

Fisioterapeuta, com domínio sobre o conteúdo do instrumento e o tradutor 2 era 

professor da língua inglesa, sem conhecimento sobre o conteúdo do instrumento, 

possibilitando a identificação de ambiguidades na tradução. 

Estágio 2 (Síntese das traduções): Os tradutores 1 e 2 reuniram-se para discutir e 

solucionar as discrepâncias entre as traduções iniciais, de forma que as duas 

versões iniciais foram sintetizadas em uma única versão em português (versão 1). 

Um observador (ELSW) documentou todas as ambiguidades e respectivas 

soluções.  

Estágio 3 (Retrotradução): Esta versão 1 em português foi retrotraduzida para a 

língua original (inglês) por dois novos tradutores bilíngues (língua oficial: Inglês), de 

maneira independente, para verificar se esta refletia o conteúdo da versão original. 

Os tradutores (3 e 4) eram professores da língua inglesa, sem contato prévio com a 

escala original e se reuniram após as retrotraduções para verificar ambiguidades 

entre os instrumentos original e as versões retrotraduzidas. Um observador (ELSW) 

documentou os resultados desta reunião. 
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Estágio 4 (Revisão por comitê de especialistas): Um comitê de juízes especialistas 

formado pelos quatro tradutores e três Fisioterapeutas (dentre eles uma professora 

universitária) com domínio do conteúdo do instrumento, analisaram todo o material 

das traduções e a versão original da MAS e elaboraram a versão 2 da MAS-Brasil .   

Após a revisão pelo comitê de especialistas, uma vez que o instrumento 

apresenta linguagem e conteúdo técnicos, foi desenvolvido um estudo Delphi, onde 

a versão 2 foi submetida à opinião de profissionais de reabilitação de diferentes 

estados do país.37, 38, 39 O objetivo do Delphi foi verificar a equivalência semântica, 

clareza dos itens traduzidos e relevância técnico-científica da MAS-Brasil, através 

da análise da concordância entre os profissionais participantes. 

 Foram convidados profissionais de acordo com os seguintes critérios de 

inclusão: experiência mínima de 5 anos na assistência clínica e/ou em ensino e 

pesquisa (acadêmica) na área de Fisioterapia aplicada à Neurologia, titulação 

mínima de Especialista da área de reabilitação ou áreas afins, fluentes em inglês e 

português. Para que houvesse a participação mínima de 10 participantes, foram 

inicialmente convidados 16 profissionais.38, 39 

 Para a realização do estudo Delphi, foi construída a lista Delphi 1, composta 

por 13 afirmações sobre a versão 2 da MAS-Brasil, para serem respondidas através 

da escala Likert (1=discordo totalmente, 2=discordo parcialmente, 3=indiferente, 

4=concordo parcialmente e 5=concordo totalmente). Foi definido previamente, como 

critério de concordância para os itens das listas Delphi, que no mínimo 80% dos 

participantes deveriam optar pelas pontuações 4 ou 5. 38, 39,40 

Como recomendado, inicialmente foi realizado um estudo Delphi piloto, com a 

participação de dois fisioterapeutas locais, seguindo-se os critérios de elegibilidade 

pré-estabelecidos.38, 39 Os participantes deste estudo piloto preencheram a lista 

Delphi 1 e a concordância entre eles foi obtida na primeira fase.   

Após o estudo piloto, deu-se início à primeira fase do estudo Delphi, onde a 

lista Delphi 1 foi enviada, por meio de correio eletrônico, para os 10 profissionais. 

Nesta primeira fase, os participantes foram instruídos a determinar o grau de 

concordância com as 13 afirmações propostas e quando a opção de resposta fosse 

diferente de “concordo totalmente”, eles deveriam justificar suas respostas, o que 

conferiu um caráter qualitativo a esta fase, segundo recomendações.38, 39  
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Os resultados obtidos através da lista Delphi 1 foram organizados e enviados 

para os participantes em forma de relatório, dando-os a possibilidade de rever as 

suas repostas, comparando-as com as dos demais participantes. As respostas da 

primeira fase foram consideradas para a construção da lista Delphi 2.38,39 Nesta 

segunda fase, o questionário foi composto por 14 afirmações, também respondidas 

através da escala Likert, sem a necessidade de justificar as respostas. Depois de 

obtido o consenso, todas as modificações decorrentes do estudo Delphi foram 

realizadas no instrumento, sendo obtida a versão 3 da MAS-Brasil, que em seguida 

foi submetida ao pré-teste.  

Estágio 5 (Pré-teste): A versão 3 foi aplicada em 10 indivíduos após AVE por um 

avaliador treinado. O treinamento ocorreu previamente através da leitura e 

interpretação dos itens e das regras gerais para utilização da MAS, com aplicação 

da escala em outros 10 indivíduos após AVE.  

 

Participantes 

 

Foram recrutados indivíduos após AVE em serviços de reabilitação do Recife 

e Região Metropolitana (Olinda, Paulista e Jaboatão dos Guararapes) no estado de 

Pernambuco, Brasil. Os contatos dos participantes foram obtidos através da 

indicação dos profissionais responsáveis pelas unidades de reabilitação e pela 

consulta em listas de espera destes serviços. Todos os indivíduos que desejaram 

participar assinaram um Termo de consentimento livre e esclarecido após terem 

sido orientados quanto aos objetivos e procedimentos do estudo. O projeto foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos do Centro 

de Ciências da Saúde da UFPE, sob o número de CAAE 01646812.2.0000.5208.  

Adotaram-se como critérios de inclusão: diagnóstico clínico de AVE primário 

ou recorrente há no mínimo 30 dias, com presença de hemiparesia/hemiplegia, 

idade superior a 21 anos e ambos os sexos. Como critérios de exclusão foram 

considerados: déficit cognitivo, avaliado através da versão brasileira do Mini-Exame 

do Estado Mental (ponto de corte para indivíduos analfabetos de 18/19 e para 

indivíduos com instrução escolar de 24/25)40, presença de outras deficiências 

neurológicas e/ou ortopédicas não relacionadas ao AVE e presença de distúrbios 
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auditivos ou afasias que pudessem comprometer a comunicação com os 

avaliadores. 

 

Análise dos dados 

 

Para a caracterização da amostra e dos especialistas participantes do estudo 

Delphi, bem como para a análise dos resultados do estudo Delphi, foi utilizada a 

estatística descritiva, onde foi utilizado o pacote estatístico SPSS for Windows 

(versão 20.0). Os dados qualitativos dos estágios da adaptação transcultural e da 

primeira fase do estudo Delphi foram agrupados e tabulados. 

 

RESULTADOS 

 

Estágios 1 e 2: Tradução e síntese da traduções 

 

 A Tabela 1 mostra os resultados das traduções iniciais independentes para a 

língua portuguesa, onde são apresentados os itens que apresentaram alguma 

discrepância nas traduções e as respectivas soluções (consenso entre os 

tradutores).  

 

Estágio 3: Retrotradução 

 

 De maneira geral, não foram encontradas diferenças semânticas entre as 

versões retrotraduzidas para o inglês e a versão original da MAS. A Tabela 2 mostra 

os resultados da retrotradução para os itens apresentados na Tabela 1. 

 

Estágio 4: Comitê de especialistas e estudo Delphi 

 

 Após a análise do material resultante das traduções, síntese das traduções e 

retrotraduções, o comitê de especialistas criou a versão 2 da MAS-Brasil. Nesta 

versão, optou-se por substituir os termos “braço” e “perna” pelos termos “membro 

superior” e “membro inferior” respectivamente, nos itens 1 (pontuações de 1 a 5), 2 

(pontuação 3), 3 (pontuações de 4 a 6), 5 (pontuação 1) e 6 (pontuações 1 a 5).  No 
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item 2, o termo “cama” foi substituído pelo termo “leito”. Nos item 1 (pontuação 1), o 

termo “lado são” (tradução de “intact side”) foi substituído por “lado não parético”.  

Houve consenso entre os componentes do comitê sobre a tradução do termo 

“stand-by help”, presente nos itens 2 (pontuações de 3 a 6), 4 (pontuações de 5 e 6) 

e 5 (pontuações de 1 a 3) optando-se pela manutenção do termo “ajuda de 

prontidão” na versão 2 da MAS-Brasil. Por fim, no título do item 2 “Supino para 

sentado na lateral do leito”, optou-se por acrescentar a explicação (“pernas para 

fora”), visando uma melhor interpretação da postura final esperada neste item. 

O comitê de especialistas também analisou a lista de materiais necessários 

para a aplicação da MAS e concordaram que alguns itens deveriam ser descritos de 

forma mais adequada para o melhor entendimento em português, conforme 

apresentado na quadro 3. Além disso, foram acrescentados na lista os itens “mesa” 

e “escada de canto”, pois apesar de haver atividades realizadas com estes 

materiais, estes não estavam citados na lista do instrumento original. 

 

Estudo Delphi 

 

Participaram do estudo piloto do Delphi duas Fisioterapeutas, 

Pernambucanas, com média de idade de 29,5 anos (0,7 DP), tempo médio de 

atuação de 5,2 anos (3,1 DP), com experiência clínica e em pesquisas na área de 

reabilitação neurológica. 

Para o estudo Delphi, foram convidados 16 profissionais, dos quais 13 

aceitaram participar do estudo, porém apenas 10 foram efetivos enviando as 

respostas das fases 1 e 2. Dentre os 10 participantes, 90% eram do sexo feminino, 

com média de idade de 38,2 anos (5,0 DP). O tempo médio de atuação profissional 

foi de 14,9 anos (6,2 DP), sendo que 40% possuíam experiência clínica e 60% 

experiência clínica e acadêmica na área de Fisioterapia Neurofuncional. 30% dos 

participantes eram do Estado de Pernambuco, 20% da Paraíba, 20% de Minas 

Gerais e 30% de São Paulo.  

Como resultado da primeira fase (Lista Delphi 1), em todos os itens foi obtido 

um percentual de concordância maior do que 80% (Tabela 4). Contudo, embora os 

participantes tenham concordado, foram dadas algumas sugestões para melhorar o 
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entendimento (clareza) de alguns itens (Tabela 5). Estas sugestões embasaram a 

construção da lista da segunda fase do estudo Delphi. 

No quadro 5, estão descritos os resultados da segunda fase (Lista Delphi 2), 

o qual foi encerrado nesta fase devido à obtenção da concordância estipulada (≥ a 

80%). 

 

Estágio 5: Pré-teste 

 

Esse estágio envolveu 10 indivíduos hemiparéticos com média de idade de 

63,30 anos (9,74 DP), sendo nove (90%) do sexo masculino. Dentre eles, oito 

indivíduos (80%) apresentaram história única de AVE, um (10%) apresentou dois 

eventos e outro (10%) três eventos. O tempo médio após AVE foi de 65,6 meses 

(69,7 DP). Em sete casos (70%), o AVE foi do tipo isquêmico e em três (30%) 

hemorrágico, sendo que seis indivíduos (60%) apresentavam hemiparesia esquerda 

e todos estavam em tratamento de Fisioterapia.   

Após a aplicação na população alvo, não foi verificada a necessidade de 

novos ajustes no instrumento. Inclusive, a utilização dos materiais, como 

determinado pelo comitê de especialistas apresentou-se viável. Portanto a versão 3 

representou a versão final da MAS-Brasil. 

Na versão final da MAS-Brasil, os oito itens do instrumento foram descritos da 

seguinte forma: 1) Supino para decúbito lateral sobre o lado não parético, 2) Supino 

para sentado na lateral do leito, 3) Equilíbrio sentado, 4) Sentado para de pé, 5) 

Marcha, 6) Função do membro superior, 7) Movimentos da mão, 8) Atividades 

elaboradas da mão. 

 

DISCUSSÃO 

 

A versão final da MAS-Brasil foi produzida através de um adequado processo 

de adaptação transcultural, como preconizado pela literatura.32-37 Durante todo o 

processo de adaptação, o termo “stand-by help” (itens 2, 4 e 5) foi o que apresentou 

as maiores discordâncias e questionamentos. Durante os estágios 1 e 2, o 

consenso foi de que nenhuma das opções de tradução (tradutor 1=ajuda de apoio e 
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tradutor 2=ajuda, se necessário) representaria semanticamente em português o 

termo original, desta forma uma terceira tradução foi utilizada (“ajuda de prontidão”).  

No entanto, esse termo “ajuda de prontidão” ainda foi considerado 

inadequado na primeira fase do estudo Delphi, sendo substituído por “supervisão”, o 

qual foi acatado na segunda fase do estudo Delphi. Desta forma, o termo 

“Supervisão” além de tornar clara a linguagem dos itens em que está inserido, 

representou exatamente o que está explicado nas regras gerais de utilização da 

MAS, ou seja, o avaliador deve permanecer próximo ao paciente e apoiá-lo, se 

necessário, não devendo ajudá-lo ativamente. 

Outro ponto de discordância, verificado nos estágios 1 e 2, foi a tradução do 

termo “overbalances” (Item 1- pontuação 5). Entendeu-se que o termo sugerido pelo 

tradutor 2 (“emborca-se”.), além de não representar uma linguagem técnica, 

indicaria uma queda para o decúbito ventral durante a passagem do supino para o 

decúbito lateral, um comportamento motor não esperado para um indivíduo que 

receberia uma pontuação 5 (quase a máxima=6) nesta função. Houve consenso de 

que o termo “em desequilíbrio” (sugerido pelo tradutor 1) seria mais adequado nesta 

situação. 

Mais um ponto relevante de discordância entre os tradutores 1 e 2 foi a 

tradução do enunciado do item 2 “Supine to sitting over side of bed”. Houve 

consenso entre eles de que a substituição do termo “lado da cama” pelo termo 

“lateral da cama”, representaria de maneira mais exata o local onde o paciente 

deveria sentar-se, que seria na borda da cama. O termo “sentado no lado da cama” 

poderia gerar a má interpretação para os usuários do instrumento de que o paciente 

deveria sentar-se fora do leito, ou seja, em algum lugar ao lado da cama. 

Durante o estágio de análise do comitê de especialistas, uma das decisões 

foi a substituição do termo “lado são” pelo termo “lado não parético”, pois representa 

melhor a condição clínica do hemicorpo homolateral ao lado da lesão encefálica. 

Outro importante aspecto neste estágio, foi o fato de que após a análise dos 

materiais utilizados, considerou-se necessária uma descrição mais detalhada 

destes, para possibilitar uma melhor padronização. Não foi necessária a substituição 

de nenhum dos materiais utilizados, uma vez que todos estão disponíveis no Brasil. 

No estudo Delphi, houve consenso entre os profissionais de que a descrição de 
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materiais utilizada na versão brasileira era satisfatória e que os materiais eram 

facilmente encontrados na região onde moravam.  

O estudo Delphi também contribuiu para deixar mais claro o significado do 

termo “aid” presente no item 5 (Marcha). Foi verificado por alguns dos participantes 

durante a primeira fase do Delphi que, dentro do contexto, o termo “aid” indica um 

dispositivo de auxílio à marcha e não qualquer tipo de auxílio ou apoio externo. 

Inclusive, um auxílio por parte de outra pessoa está representado pelo termo “stand-

by help”. Então, na segunda fase do Delphi, houve consenso entre os profissionais 

de que na versão em português, fosse utilizado o termo “dispositivo de auxílio à 

marcha” ao invés de simplesmente “auxílio”, encontrado na versão 2. 

 Um processo de adaptação transcultural, de acordo com a literatura, envolve 

apenas cinco estágios: tradução, síntese das traduções, retrotradução, comitê de 

especialistas e pré-teste.32-37 No entanto, a realização do estudo Delphi acrescentou 

relevância ao processo, uma vez que o instrumento pôde ser verificado por 

profissionais experientes na área de aplicação do instrumento de diferentes estados 

do país.  

O objetivo do estudo Delphi é obter consenso entre profissionais de 

experiência relevante em determinado tema. Para tal, os participantes devem 

responder questionários estruturados sobre o tema alvo (denominados fases) e as 

respostas de cada fase são consideradas para a reformulação das subsequentes, 

até que se obtenha o consenso. Geralmente, no máximo três fases são suficientes 

para que seja obtido o consenso. Uma vantagem deste método é o fato de que os 

participantes não são identificados até o final do processo, os questionários são 

preenchidos anonimamente e as opiniões dos especialistas são reunidas sem que 

haja contato físico, sendo consideradas de maneira não adversária. 38, 39,40  

O mérito científico dos resultados de um estudo Delphi depende da qualidade 

do painel de especialistas. Portanto, neste estudo este parâmetro foi contemplado 

nos critérios de inclusão, onde participaram não apenas profissionais com 

experiência em pesquisas ou docência, mas também profissionais com experiência 

clínica em reabilitação neurológica. 38, 39,40 

Além disso, a participação de profissionais de diferentes estados do país 

(regiões Sudeste e Nordeste) possibilitou a averiguação da adaptação da linguagem 

dos itens e dos materiais utilizados em diferentes locais. A contribuição dos 
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participantes foi importante para os ajustes finais da tradução e adaptação cultural 

do instrumento, tornando-o válido, quanto ao entendimento e semântica.   

Não há consenso literatura sobre os critérios de concordância do Delphi, que 

podem variar entre 55 e 100%.38, 39 A exigência é que o critério de concordância 

seja definido previamente. Neste estudo, o critério de concordância previamente 

definido de 80% foi baseado em estudos Delphi realizados recentemente, onde a 

escala Likert foi utilizada para as opções de resposta. 35, 38, 39, 40 

Em estudos de adaptação transcultural, é recomendado que o instrumento 

seja aplicado na população alvo, antes da análise das suas propriedades de 

medida.32-37 O tamanho da amostra que deve participar da realização do pré-teste 

pode variar entre o mínimo de cinco33 até 30 indivíduos32, no entanto, esta 

população deve ser descrita através de dados epidemiológicos (idade, sexo), 

características da doença (sinais, sintomas, severidade, tempo de evolução, 

tratamento), origem (população geral, hospitais, clínicas de reabilitação), para 

possibilitar a generalização dos resultados.35-37 A amostra de indivíduos após AVE 

que participou do pré-teste (último estágio da adaptação transcultural) foi 

selecionada e descrita de acordo com estes critérios, reforçando assim uma parte 

da validade externa durante esse processo. 

Apenas a realização do processo de adaptação transcultural não garante que 

as propriedades de medida do instrumento (confiabilidade, validade e 

responsividade) sejam mantidas.10, 32-37 Portanto, a versão brasileira da MAS precisa 

ser verificada quanto à sua confiabilidade e validade.10, 35-37 Além disso, por ser um 

instrumento de caráter avaliativo43, que tem o objetivo de acompanhar a evolução 

da função motora, a sua responsividade também deve ser investigada, para sua 

adequada utilização em contextos clínicos e em pesquisas. 10, 35, 36, 37 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O processo de adaptação transcultural da MAS para o Brasil seguiu 

procedimentos recomendados pela literatura atual. A avaliação da clareza da 

linguagem, equivalência semântica e relevância técnico-científica foram 

contempladas através dos estágios de adaptação e reforçadas pelo estudo Delphi, 

onde o instrumento foi submetido à opinião de profissionais de reabilitação de 
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diferentes regiões do Brasil. Além disso, a população alvo a quem o instrumento se 

destina também foi envolvida no processo, contribuindo para a validade de 

adaptação transcultural do instrumento. Entretanto, para que a MAS-Brasil possa 

ser utilizado de maneira adequada em contextos clínicos e de pesquisas, ainda é 

necessária a análise das suas propriedades de medida.  
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Tabela 1- Resultados dos estágios 1 e 2 (tradução e síntese das traduções) da adaptação 

transcultural da versão brasileira da Motor Assessment Scale (MAS-Brasil), Recife-PE, 2014. 

 

Item/ 
Pontuação 

 

Versão 
original 

Tradução  

Síntese das 
traduções 
(consenso) 

 Tradutor 1 Tradutor 2 

Item 1 Supine to side 
lying onto 
intact side. 

Supino para 
decúbito lateral 
sobre o lado são. 

Supino para 
decúbito lateral 
sobre o lado 
intacto. 

Supino para 
decúbito lateral 
sobre o lado são. 

Item 
1/pontuação 5 

Moves arm 
and leg and 
rolls to side 
but 
overbalances. 

Move braço e perna 
e rola para o lado, 
porém desequilibra-
se. 

Move braço e 
perna e rola 
para o lado, 
porém 
“emborca-se”. 

Move braço e perna 
e rola para o lado, 
porém 
desequilibra-se. 

Item 2 Supine to 
sitting over 
side of bed. 

Supino para 
sentado pelo lado 
da cama. 

Supino para 
sentado sobre o 
lado da cama. 

Supino para sentado 
sobre a lateral da 
cama. 

Item 2/ 
pontuação 3 * 

Therapist 
gives stand-
by help by 
assisting legs 
over side to 
bed. 

Terapeuta fornece 
uma “ajuda de 
apoio” ajudando as 
pernas pelo lado da 
cama. 

Terapeuta 
fornece uma 
“ajuda se 
necessário” 
apoiando as 
pernas sobre o 
lado da cama 

Terapeuta fornece 
uma “ajuda de 
prontidão” 
apoiando as pernas 
do paciente sobre o 
lado da cama 

Item 3 Balanced 
sitting 

Sentar equilibrado Sentado 
equilibrado 

Sentado 
equilibrado 

Item 5 Walking Caminhando Andando Caminhando 

Item 5/ 
pontuações 3 a 
6 

“aid” “Auxílio” “Ajuda” “Auxílio” 

Item 6 Upper-Arm 
function 

Função do braço 
superior 

Função do 
braço 

Função do braço 
(proximal) 

Item 7 Hand 
moviments 

Movimentos da mão Movimentos 
manuais 

Movimentos da 
mão 

* O termo “stand-by help” encontra-se em outros itens do instrumento, onde a solução escolhida foi 

repetida. 
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Tabela 2- Resultados do estágio 3 (retrotradução) da adaptação transcultural da versão brasileira da 

Motor Assessment Scale (MAS-Brasil). Recife-PE, 2014.  

 

Item/Pontuação 

 

Síntese das 
traduções 
(consenso) 

Retrotradução  

Versão original  
Tradutor 3  Tradutor 4 

Item 1 Supino para 
decúbito 
lateral sobre o 
lado são. 

Supine to lateral 
position over the 
healthy side. 

Supine to lateral 
decubitus on the 
healthy side. 

Supine to side 
lying onto intact 
side. 

Item 
1/pontuação 5 

Move braço e 
perna e rola 
para o lado, 
porém 
desequilibra-
se. 

Move the arm and 
leg and rolls to the 
other side, but 
unbalanced. 

Move the arm 
and leg, rolls to 
the side, but 
unbalanced. 

Moves arm and 
leg and rolls to 
side but 
overbalances. 

Item 2 Supino para 
sentado sobre 
a lateral da 
cama. 

Supine to a sitting 
position over side 
of the bed. 

Supine to 
seated on the 
side of the bed. 

Supine to sitting 
over side of 
bed. 

Item 
2/pontuação 3* 

... (Terapeuta 
fornece uma 
“ajuda de 
prontidão” 
apoiando as 
pernas do 
paciente...) 

… (Therapist 
supplies “ready 
assistence”, 
helping legs (of 
patient…) 

… (Therapist 
provides “ready 
assistance”, 
helps the legs 
(of the 
patient…) 

… (Therapist 
gives stand-by 
help by 
assisting legs... 

Item 3 Sentado 
equilibrado 

Balanced Sitting Balanced 
Sitting 

Balanced 
sitting 

Item 5 Caminhando Walking Walking Walking 

Item 5/               
pontuações 3- 6 

“Auxílio” “Assistance” “aid” “aid” 

Item 6 Função do 
braço 
(proximal) 

Function of the 
upper arm 

Function of the 
upper arm 

Upper-Arm 
function 

Item 7 Movimentos 
da mão 

Hand moviments Hand 
moviments 

Hand 
moviments 

* O termo “stand-by help” encontra-se em outros itens do instrumento, onde a solução escolhida foi 
repetida. 
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Tabela 3- Adaptações dos materiais necessários para a utilização da versão brasileira da Motor 

Assessment Scale (MAS-Brasil). Recife-PE, 2014.  

Descrição do material (MAS original) Descrição do material (MAS-Brasil) 

1 base baixa e larga 1 tablado 

1 banco 1 banco (com altura regulável) 

1 cronômetro 1 cronômetro 

1 copo de poliestireno (isopor) 1 copo de poliestireno (isopor) de 300 ml 

2 xícaras de chá 2 xícaras de chá 

1 bola de borracha (14 cm de diâmetro) 1 bola de borracha (14 cm de diâmetro) 

1 pente 1 pente 

1 colher de sobremesa com água 1 colher de sobremesa com água 

1 caneta com tampa 1 caneta com tampa 

1 folha de papel preparada para desenhar 

linhas com uma linha vertical na lado direito da 

folha 

1 folha de papel preparada para desenhar 

linhas com uma linha vertical na lado direito da 

folha 

1 pequeno saco de areia 1 pequeno saco de areia (200 g de areia), 

1 objeto cilíndrico como um pote 1 copo de acrílico rígido de 300 ml (14,5 cm de 

altura e 6 cm de diâmetro) 

8 balas de goma (jelly beans) 8 balas de goma (jujubas) 
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Tabela 4- Medianas e percentual de concordância para cada item da Lista Delphi 1 da versão 

brasileira da Motor Assessment Scale (MAS-Brasil), Recife/PE, 2014. 

Afirmativas Mediana Concordância 

(%) 

Os 8 itens representam pontos relevantes da função 

motora. 

5 100 

O conteúdo dos itens e suas pontuações refletem a função 

motora avaliada. 

5 100 

As pontuações apresentam uma graduação da função 

motora avaliada. 

5 100 

O conteúdo da MAS contempla o que seria importante 

avaliar quanto a função motora. 

5 100 

A versão em português reflete semanticamente a versão 

original. 

4 100 

A versão em português apresenta linguagem comum entre 

os profissionais. 

5 100 

Os itens e pontuações apresentam clareza. 4,5 80 

Após ler a escala e as regras é possível entender a sua 

aplicação. 

5 100 

Após ler a escala e as regras é possível entender como são 

dadas as pontuações. 

5 100 

Os materiais utilizados são facilmente encontrados. 5 100 

A descrição dos materiais é satisfatória. 5 100 

A seleção dos materiais utilizados obedece ao padrão da 

escala original. 

5 100 

A versão brasileira está adequada para utilização em 

pesquisas e na clínica. 

5 100 
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Tabela 5- Medianas e percentual de concordância para cada item da Lista Delphi 2 da versão 

brasileira da Motor Assessment Scale, (MAS-BRASIL), Recife/PE, 2014. 

Afirmativas  Mediana Concordância (%) 

No item 1 (pontuação 2):“Move ativamente o membro inferior 
parético, transpassando-o para o outro lado e a parte inferior do 
corpo acompanha”, corpo deverá ser substituído por tronco. 

 

5 90 

No item 1 (pontuação 3): “O membro superior não parético eleva o 
membro superior parético, transpassando-o para o outro lado do 
corpo. O membro inferior parético é movido ativamente e o corpo 
acompanha em bloco”, corpo deverá ser substituído por tronco. 

 

5 90 

No item 2, não é necessária a explicação “pernas para fora”. 
 

4,5 90 

No item 2 (pontuação 2): o termo “controla a cabeça o tempo todo” 
será substituído por "durante todo o movimento”. 

 

5 100 

Nos itens 2, 4 e 5, o termo “ajuda de prontidão”, deverá ser 
substituído por “supervisão”, para uma melhor compreensão. 

 

5 80 

No item 3, o termo “Sentado equilibrado” deverá ser substituído 
por “Equilíbrio sentado”. 

 

5 100 

No Item 3, o termo “senta” deverá ser substituído por “mantém-se 
sentado” nas pontuações 1,2 e 3, e por “sentado” nas pontuações 

4, 5 e 6, pois o primeiro indica movimento em direção à postura 
sentada, mas em todo o item o indivíduo já deve estar sentado. 
 

5 90 

No item 3 (pontuação 2): Sem se segurar, joelhos e pés juntos, pés 
podem estar apoiados no chão, “podem” deverá ser substituída por 
“devem”, para que haja a padronização da postura final desejada. 

 

5 90 

No item 5, o termo “Caminhando” deverá ser substituído por 
“Marcha”, por ser mais técnico. 

 

5 90 

Nas pontuações do item 5, a palavra “caminha” deverá ser 
substituída por “deambula”, por ser mais técnico. 

 

5 100 

No item 5 (pontuações de 3 a 6): o termo “auxílio” deverá ser 
substituído por “dispositivo de auxílio à marcha”, pois representa 

melhor o seu significado dentro do contexto no item. 
 

5 90 

Nos itens 3 e 4, o termo “não permitir” deverá ser substituído por 
“não é permitido”, pois o primeiro parece indicar que o avaliador 

deve impedir ativamente o movimento não permitido, quando na 
verdade o paciente já deve estar orientado a não realizá-lo. 
 

5 80 

No item 7 (pontuação 4): “Sentado, desloca-se para frente, pega 

uma bola grande de 14 cm (5 polegadas) de diâmetro com ambas 
as mãos e coloca-a embaixo de volta.” O termo “pega” deverá ser 
substituído por “ergue” e o termo “e coloca-a embaixo de volta” 
deverá ser substituído por “e coloca-a de volta sobre a mesa”...”  

 

5 80 

No item 8, o título “Atividades avançadas da mão” deverá ser 
substituído por “Atividades elaboradas da mão”. 

4 80 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A Motor Assessment Scale (MAS) avalia a função motora após AVE por 

meio de atividades funcionais, e apresenta propriedades de medida adequadas. O objetivo 

deste estudo foi analisar as propriedades de medida da versão brasileira da MAS. MÉTODOS: 

Para análise da consistência interna e validade de construto, 100 (com diagnóstico clínico de 

AVE primário ou recorrente há no mínimo 30 dias, presença de hemiparesia/hemiplegia, 

idade superior a 21 anos e ambos os sexos) indivíduos foram avaliados por um examinador 

treinado (A). Destes, 52 indivíduos foram avaliados por dois examinadores (A e B) 

independentes para a verificação da confiabilidade e medida de erro interexaminadores. Para 

verificação da confiabilidade e medida de erro teste-reteste, os mesmo indivíduos foram 

reavaliados pelo examinador A após sete dias de intervalo. Coeficientes de Kappa foram 

calculados para análise das confiabilidades, testes de plotagem de Bland e Altman foram 

utilizados para verificar a medida de erro e a análise Rasch foi utilizada para o estudo da 

validade de construto e consistência interna. RESULTADOS: Os coeficientes de Kappa para 

as confiabilidades interexaminadores e teste-reteste foram 0,73 (variando nos itens de 0,79 a 

1,00) e 0,82 (variando nos itens de 0,86 a 1,00), respectivamente. O teste de Bland Altman 

demonstrou concordância adequada. A análise Rasch demonstrou ausência de efeitos solo e 

teto. O item 4 “Sentado para de pé” apresentou padrão errático de respostas (MnSq 

infit=1,44; z=2,6), porém isto não afetou a unidimensionalidade do instrumento, o qual 

apresentou adequadas consistência interna e validade de construto. CONCLUSÕES: A MAS-

Brasil apresentou adequadas propriedades de medida, constituindo-se em um instrumento 

válido para avaliar a função motora após AVE em contextos clínicos e em pesquisas. 

 

ABSTRACT 

BACKGROUND AND PURPOSE: The Motor Assessment Scale (MAS) assess the motor 

function post Stroke through functional activities, and presents adequate measurement 

properties. The aim of this study was to analyze the measurement properties of the Brazilian 

version of MAS. METHODS: For analysis of the internal consistency and construct validity, 

100 individuals (with clinical diagnosis of primary or recurrent stroke for at least 30 days, 

presence of hemiparesis / hemiplegia, age greater than 21 years and both sexes) were 

evaluated by a trained examiner (A). These, 52 individuals were evaluated by two 

independent examiners (A and B) for the verification of reliability and measurement error 

inter-examiners.  For the verification of reliability and measurement of test-retest error, the 

same 52 individuals were re-evaluated by examiner A after a seven day interval. Kappa 

coefficients were calculated for the analysis of reliabilities, Bland and Altman plot test was 

used to verify the measurement of error and Rasch analysis was used for the study of 

construct validity and internal consistency. RESULTS: The Kappa coefficients for the inter-

examiners and test-retest reliability were 0.73 (varying in items 0.79 and 1.00) and 0.82 

(varying in items 0.86 and 1.00), respectively. The Bland Altman test demonstrated adequate 

agreement. The Rasch analysis demonstrated absence of floor and ceiling effects. The item 4 

“Seating to standing” presented erratic pattern of responses (MnSq infit=1.44; z=2.6), but this 

did not affect the unidimensionality of the instrument, which showed adequate internal 

consistence and construct validity. CONCLUSIONS: The MAS-Brazil presented adequate 

measurements properties and was constituted as a valid instrument to assessment the motor 

function after stroke in clinical contexts and in researches. 
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INTRODUÇÃO 

 A Motor Assessment Scale (MAS) é um instrumento de mensuração da evolução da 

função motora de indivíduos após acidente vascular encefálico (AVE) através de atividades 

funcionais. 
1
 Essa característica diferencia a MAS de outros instrumentos com o mesmo 

objetivo, pois considera a capacidade e a qualidade do movimento realizado
 
de forma 

funcional.
1
 Além disso, esta escala também tem apresentado bons indicadores quanto à 

facilidade de administração, objetividade, relevância clínica e como preditor funcional. 
1,2,3 

 A versão original da MAS, descrita na língua inglesa, foi criada em 1985, na 

Austrália, por duas Fisioterapeutas, Janet Carr e Roberta Shepherd.
1
 Desde então, vários 

estudos foram realizados para analisar suas propriedades de medida e mostraram resultados 

favoráveis, quanto às medidas de confiabilidade, consistência interna, validade de construto e 

responsividade. 
1, 4-10

 Ademais, é possível também identificar na literatura pesquisada 

(MEDLINE/PUBMED 1966-2014; LILACS 1986-2014; CINAHL 1982-2014; SCOPUS 

2004-2014) adaptações transculturais do instrumento na Noruega 
11

 e na Alemanha .
12

  

No Brasil, há uma versão que reflete apenas uma tradução do inglês para o português, 

não tendo sido, portanto, validada. 
13

 No entanto, para que a MAS possa ser utilizada tanto na 

prática clínica quanto em pesquisas, é necessário o processo de adaptação transcultural, 

visando alcançar a equivalência entre a versão original e a de destino, de forma que seja 

mantida a validade de conteúdo do instrumento. Dentro deste contexto, a versão brasileira da 

MAS (MAS-Brasil) foi recentemente criada (referência do artigo 2),
14

 mas para que a mesma 

possa ser utilizada em contextos clínicos e em pesquisas, é necessário investigar as suas 

propriedades de medida, uma vez que apenas a realização do processo de adaptação não 

garante a manutenção delas no novo instrumento. 
15-19
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Diante do exposto, o objetivo deste estudo foi analisar as confiabilidades e medidas de 

erro interexaminadores e teste-teteste, a validade de construto e a unidimensionalidade dos 

itens da versão brasileira da MAS. 

MÉTODOS 

Participantes 

Para esse estudo de propriedades de medida, os indivíduos foram recrutados em 

serviços de reabilitação na cidade de Recife e Região Metropolitana, do estado de 

Pernambuco, Brasil. Os contatos foram obtidos por intermédio dos profissionais responsáveis 

pelas unidades de reabilitação e pela consulta em listas de espera destes serviços. Todos os 

indivíduos que desejaram participar assinaram Termo de consentimento livre e esclarecido 

após terem sido informados sobre os objetivos e procedimentos do estudo. O projeto foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos do Centro de 

Ciências da Saúde da UFPE, sob o número de CAAE 01646812.2.0000.5208. 

Foram considerados como critérios de inclusão: diagnóstico clínico de AVE primário 

ou recorrente há no mínimo 30 dias, com presença de hemiparesia/hemiplegia, idade ≥21 

anos e ambos os sexos. Os critérios de exclusão foram a presença de déficits cognitivos, 

avaliada através da versão brasileira do Mini-Exame do Estado Mental (ponto de corte para 

analfabetos de 18/19 e para indivíduos com instrução escolar de 24/25)
20

, outras deficiências 

neurológicas e/ou ortopédicas não relacionadas ao AVE e distúrbios auditivos ou afasias que 

pudessem comprometer a comunicação com os avaliadores. 

O tamanho da amostra foi baseado nas recomendações do Consensus-based Standards 

for the selection of health Measurement INstruments (COSMIN) 
16, 18

 e nos critérios propostos 

por Terwee (2007) 
19

 para estudos de propriedades de medida, que preconizam o mínimo de 

50 indivíduos para o estudo da confiabilidade e de 100 indivíduos para o estudo das 

propriedades de medida através da teoria de resposta ao item, como a análise Rasch. 
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Procedimentos  

Para investigação das propriedades de medida da MAS-Brasil, foram seguidas as 

recomendações do COSMIN 
16, 18 

e
 
Terwee (2007)

19
. Inicialmente, houve um treinamento dos 

avaliadores por meio da leitura e interpretação dos itens e das regras gerais para utilização da 

MAS, com aplicação da escala em 10 indivíduos após AVE, cujo dados não foram incluídos 

na análise. Cada indivíduo foi avaliado individualmente por dois avaliadores (A e B), que ao 

final discutiram os casos e as discrepâncias nos resultados, até que chegassem a um consenso. 

Este processo teve como objetivo garantir que as instruções e os procedimentos de avaliação 

utilizados seriam os mesmos para todos os indivíduos. 

Dados sócio-demográficos e clínicos foram coletados para caracterização da amostra. 

Para a avaliação da consistência interna e da validade de construto, um total de 100 

indivíduos após AVE foram avaliados através da MAS-Brasil pelo avaliador A, utilizando-se 

dos materiais necessários para sua aplicação. Destes, 52 indivíduos participaram da análise da 

confiabilidade. Para avaliação da confiabilidade interexaminadores, a MAS-Brasil foi 

aplicada pelos dois examinadores (A e B) de forma independente, com intervalo de 20 

minutos entre as avaliações, para descanso do indivíduo avaliado. Para avaliação da 

confiabilidade teste-reteste, o examinador A avaliou estes indivíduos em duas ocasiões 

diferentes, respeitando-se um prazo de sete dias.  

O mesmo grupo de equipamentos foi utilizado para todos os indivíduos. Os seguintes 

materiais são necessários para a aplicação da MAS: 1 base baixa e larga (foi utilizado 1 

tablado), 1 banco (foi utilizado com altura regulável), 1 cronômetro, 1 copo de poliestireno 

(isopor), oito balas de goma (jujubas), duas xícaras de chá, 1 bola de borracha (14 cm de 

diâmetro), 1 pente, 1 colher de sobremesa com água, 1 caneta com tampa, 1 folha de papel 

preparada para desenhar linhas com uma linha vertical na lado direito da folha, 1 pequeno 

saco de areia (foram utilizados 200 g de areia), 1 objeto cilíndrico como um pote (foi 
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utilizado 1 copo de acrílico rígido de 300 ml, 14,5 cm de altura e 6 cm de diâmetro). Também 

foi utilizada 1 mesa (para os itens 6, 7 e 8) e 1 escada de canto com 4 degraus (para o item 5).  

Análise estatística 

Para a caracterização da amostra, foi utilizada estatística descritiva. Para a análise da 

confiabilidade teste-reteste e interexaminadores, foi calculado o coeficiente Kappa, cujos 

valores >0,7 foram considerados como adequados. Para as análises acima descritas, foi 

utilizado o pacote estatístico SPSS for Windows (versão 20.0). Também foi realizado o teste 

de plotagem de Bland e Altman para a avaliação da medida de erro (interexaminadores e 

teste-reteste), utilizando-se o Sigma Plot. 

A análise Rasch foi utilizada para verificar a validade de construto e a consistência 

interna. O modelo Rasch de créditos parciais foi escolhido por ser indicado para instrumentos 

como a MAS, que possuem itens com mais de duas opções de resposta, com critérios de 

pontuação diferente entre os itens, ou que não possuem uma pontuação total, ou seja, cada 

subescala é pontuada individualmente.
21 

Por meio desta análise, os escores brutos foram transformados em dados intervalares, 

que representam a estimativa das probabilidades reais da dificuldade dos itens e das 

habilidades dos indivíduos.
21, 23

 Os resultados estimados foram calibrados e distribuídos em 

um contínuo linear, onde os itens são organizados em ordem de dificuldade (do mais fácil 

para o mais difícil) e os indivíduos em ordem de habilidade (dos menos hábeis para os mais 

hábeis).
21, 23

 

Com base na calibração, foi calculado o Mean Square (MnSq), nos formatos infit e 

outfit. O valor de MnSq representa a relação entre o escore esperado e o escore obtido, que 

quando é igual a 1 significa que esta relação está de acordo com os pressupostos do modelo 

Rasch, porém uma pequena variação de ±0,3 é permitida. O formato Infit do MnSq sinaliza 

flutuações nas pontuações e o formato Outfit sinaliza a presença de escores extremos.
21, 22, 23
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Valores de MnSq >1,3 associados ao z>2 indicam que os escores neste item foram 

erráticos (muito variáveis), ou seja, indivíduos com altas habilidades receberam baixas 

pontuações, ou vice versa. Valores de MnSq <0,7 com valor de z<-2 indicam pouca 

variabilidade, ou seja, o item não discrimina pessoas com diferentes níveis de habilidade, mas 

não é considerado errático. 
21, 22

 

Os itens erráticos são aqueles que não combinam com os demais para medir um 

mesmo construto, pois podem estar medindo um construto diferente ou ainda, podem não 

estar medindo adequadamente o construto em questão. A presença de 5% de itens erráticos 

significa que os itens da escala não combinam para medir um conceito unidimensional e isto 

ameaça a validade de construto do instrumento. No caso da MAS, que tem oito itens, espera-

se que não mais de um item apresente padrão errático de respostas. Outro indicativo de pobre 

validade de construto é quando a ordenação estimada dos itens não é justificável 

teoricamente.
 21

 

Com base no erro associado a cada item da escala, a análise Rasch fornece um índice 

de separação de pessoas, que representa a capacidade dos itens de dividir a amostra avaliada 

em diferentes níveis de habilidades. Para um cálculo mais preciso do número de níveis de 

habilidades é indicado o uso da fórmula: Número de níveis distintos= (4G+1)/3, na qual G é o 

índice de separação. Espera-se que os itens de uma instrumento dividam a população em no 

mínimo dois níveis de habilidade . 
21, 22

 

A análise Rasch também foi utilizada para identificar a presença de “efeito solo” ou 

“efeito teto”, baseada na estimação das habilidades dos indivíduos. Considera-se a presença 

de “efeito teto” quando mais de 20% da amostra apresenta habilidade para completar todos os 

itens do instrumento, e de “efeito solo” quando mais de 20% da amostra não apresenta 

habilidade para completar nenhum dos itens.
24,25

 Para esta análise, foi utilizado o programa 

específico Winsteps versão 3.68.2. 
21, 22
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RESULTADOS 

Caracterização da amostra 

Participaram deste estudo 100 indivíduos, com média de idade de 58,83 (12,0 DP), 

sendo 63 (63%) do sexo masculino. Dentre eles, 79 indivíduos (79%) apresentaram história 

única de AVE e os demais (21%) apresentaram 2 ou mais histórias. O tempo médio após 

ictus (ou após o último evento) foi de 50,86 meses (49,0 DP). Em 68 casos (68%) o AVE foi 

do tipo isquêmico e em 32 (32%) do tipo hemorrágico, sendo que 57 indivíduos (57%) 

apresentaram hemiparesia à direita e 91% estavam realizando tratamento fisioterapêutico 

ambulatorial. 

Ao se caracterizar os 52 indivíduos que participaram da análise da confiabilidade, 

observou-se uma média de idade de 57,25 (11,16 DP) e maior frequência do sexo masculino 

(63,5%). Dentre os participantes, 40 (76,9%) apresentaram história única de AVE e 12 

(23,1%) apresentaram duas ou mais histórias. O tempo médio em meses após ictus (ou após o 

último evento) foi de 50,88 (5,39 DP). Em 37 dos casos (71,2 %), o AVE foi do tipo 

isquêmico e em 15 (28,8%) hemorrágico, com 31 indivíduos (59,6%) apresentando 

hemiparesia à direita e 21 (40,4%) à esquerda. A maioria dos indivíduos (90,4%) encontrava-

se em tratamento fisioterapêutico ambulatorial. 

Medidas de erro interexaminadores e teste-reteste 

 O teste de plotagem de Bland and Altman demonstrou concordância adequada entre as 

médias obtidas no escore total da MAS em relação ao examinador A (teste-reteste) (Figura 1) 

e entre os examinadores A e B (interexaminadores) (Figura 2). Para a concordância teste 

reteste, os limites de concordância ficaram entre 2,5 (IC 95%= 2,20 a 3,69) e -2,5 (IC 95%= -

3,84 a -2,35), e para a concordância interexaminadores 3,1 (IC 95%= 3,13 a 1,90) e -3 (IC 

95%= -3,09 a -1,86).  
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Confiabilidades interexaminadores e teste-reteste 

Na Tabela 1, estão descritos os adequados coeficientes Kappa observados para as 

confiabilidades interexaminadores e teste-reteste, tanto para cada item quanto para o escore 

total.  

Análise Rasch 

O nível de dificuldade para os oito itens da versão brasileira da MAS estão 

apresentados na tabela 2, na qual estão discriminados os valores da calibração, os valores de 

Mean Square (MnSq) e os valores de z para cada item.  

O item 8 “Atividades elaboradas da mão” foi o mais difícil, com a calibração de 2,64 

logits e o item 2 “Supino para sentado na lateral do leito” foi o mais fácil, com -2,87 logits. 

Apenas o item 4 “Sentado para de pé” apresentou padrão errático de respostas. O coeficiente 

do confiabilidade da calibração dos itens foi de 0,99. 

 A Figura 3 representa o contínuo linear, mostrando a relação entre a calibração de 

dificuldade dos itens à esquerda e o nível de habilidade dos indivíduos à direita. Os itens mais 

difíceis e os indivíduos mais hábeis estão localizados no topo da figura e os itens mais fáceis 

com os indivíduos menos hábeis estão localizados inferiormente. Os indivíduos estão 

representados por códigos atribuídos na seguinte ordem: Código de identificação, sexo (M= 

masculino/ F=feminino), idade (em anos) e evolução após AVE (C=crônico, S=subagudo). 

O índice de separação da amostra foi de 3,03, indicando que os itens separaram os 

indivíduos em 4,37 níveis de habilidade. O coeficiente de confiabilidade de separação das 

pessoas foi de 0,90. Ainda na Figura 1, observa-se que apenas nove indivíduos (9% da 

amostra) apresentaram habilidades para realizar todos os itens e que apenas quatro (4%) não 

apresentaram habilidade para realizar nenhum dos itens, não sendo portanto observados 

efeitos solo ou teto para esta amostra. 
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DISCUSSÃO 

A MAS-Brasil apresentou adequadas confiabilidades e medidas de erro 

interexaminadores e teste-reteste, bem como consistência interna e validade de construto.  

Como esperado, valores mais altos foram obtidos para confiabilidade teste-reteste, em 

relação à confiabilidade interexaminadores.
1, 4, 5

 Vários estudos, com diferentes métodos, 

foram realizados para o estudo da confiabilidade da versão original da MAS.
1, 4, 5 

No primeiro 

estudo sobre a MAS
1
, correlações variando de 0,89 a 0,99 entre os itens foram encontradas 

para a confiabilidade interexaminadores e de 0,87 a 1,00 também entre os itens no teste-

reteste. As avaliações de 20 examinadores treinados foram comparadas a avaliação de um 

examinador principal, que participou do teste-reteste e apenas cinco indivíduos participaram 

da análise da confiabilidade interexaminadores e 14 do teste-reteste.
1
 

O método descrito acima não está adequado às recomendações atuais, onde um 

número mínimo de 50 indivíduos devem ser avaliados e para escores ordinais, como 

apresentados na MAS, o Kappa é o método estatístico mais indicado. 
16-18

 Estudo posterior 

encontrou coeficientes Kappa variando entre 0,83 e 1 nos itens.
4 

Entretanto, a pequena 

amostra avaliada neste estudo (n<10) compromete a evidência dos resultados. Desta forma, 

os resultados do presente estudo tornam-se relevantes uma vez que demonstraram as 

confiabilidades teste-reteste e interexaminadores da MAS através de uma boa qualidade 

metodológica.   

 A pontuação da MAS original é dada para cada item, de forma individual, variando de 

0 a 6 (0= indica a incapacidade de realizar a função avaliada, 6= indica a capacidade de 

realizar a função avaliada de maneira satisfatória).
1 

Entretanto, estudos sobre a confiabilidade 

5
 e de análise Rasch

7 
sugeriram a utilização de um escore total, obtido pela soma dos escores 

dos oito itens. Portanto, no presente estudo também foram verificadas as confiabilidades e 
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medidas de erro interexaminadores e teste-reteste para o escore total, as quais foram 

adequadas. 

O teste de plotagem de Bland Altman demonstrou concordância adequada no teste-

reteste para o escore total, indicando que os escores obtidos na primeira avaliação 

concordaram com os da segunda na maioria dos casos. Observou-se também excelente 

concordância interexaminadores, para o escore total, na maioria dos casos. Os limites de 

concordância superior e inferior tanto para o teste-reteste quanto para o interexaminadores 

apresentaram valores próximos de zero (0). Os valores dos limites de concordância foram 

considerados aceitáveis, uma vez que variações de até três pontos podem não ser 

significativas para representar mudanças clínicas. 

Os resultados da análise Rasch demonstraram que mesmo com apenas oito itens, a 

MAS-Brasil conseguiu dividir os indivíduos em mais de quatro níveis de habilidades, o que é 

adequado. Além disso, o índice de confiabilidade de separação das pessoas (0,90) indica a 

possibilidade de replicação desses resultados em outras amostras semelhantes. 

Não foram encontrados efeitos solo e teto indicando que os itens foram capazes de 

avaliar indivíduos com alta e baixa habilidade, não sendo necessário o acréscimo de itens 

mais fáceis ou mais difíceis ao instrumento. Resultados semelhantes foram encontrados em 

estudo recente sobre os itens referentes ao membro superior da MAS original, no qual 9% dos 

indivíduos apresentaram habilidades para realizar todos os itens e 4% não apresentaram 

habilidade para realizar nenhum deles, não sendo verificados efeitos solo e teto.
 21, 22

 

Em relação aos resultados da ordem de dificuldade dos itens, o modelo identificou o 

item 8 “Atividades elaboradas da mão” como o mais difícil e o 2 “Supino para sentado na 

lateral do leito” como mais fácil. Era esperado que os itens que avaliam a função motora do 

membro superior fossem considerados os mais difíceis, pois as atividades que envolvem 

capacidade de alcançar e manusear objetos são muito complexas e geralmente estão bastante 
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comprometida no pós AVE representando um desafio na reabilitação.
24

  Além disso, muitos 

dos indivíduos pós AVE não conseguem recuperar totalmente a funcionalidade do braço e da 

mão.
 24

 

Comparando-se esses resultados com os de estudo que também utilizou o modelo 

Rasch de créditos parciais no instrumento original, a alocação do item mais fácil e do mais 

difícil foi a mesma, porém a sequência hierárquica apresentada foi diferente: mais fácil-

23145678-mais difícil.
7
 A diferença encontrada está na localização dos itens 

3 e 5, que no presente estudo foi invertida. Analisando-se essas discrepâncias, observa-se que 

apesar da amostra apresentar características similares (137 indivíduos, média de idade de 60 

anos, 65% homens, 67% AVE isquêmico)
7
 a do presente estudo, o tempo após AVE não está 

descrito, o que pode ter interferindo nesta diferença, uma vez que a fase de recuperação 

neurológica implica diretamente nas habilidades motoras. 

A ausência de clareza sobre a fase de recuperação motora dificulta comparações, pois 

se a população for composta principalmente de indivíduos em fase inicial de recuperação, o 

padrão de respostas nos itens pode ser diferente, uma vez que indivíduos em estágios iniciais 

de reabilitação recuperam primeiramente o equilíbrio sentado e depois a marcha, interferindo 

assim nas pontuações referentes à marcha. 

No presente estudo, a maioria dos indivíduos (88%) encontrava-se a mais de 6 meses 

pós ictus e apresentava marcha independente, muitas vezes sendo necessário apenas o uso de 

bengala e muitos conseguiram completar o item 5 “marcha”. Por outro lado, apenas um 

indivíduo conseguiu atingir a pontuação máxima no item 3 “equilíbrio senado”, onde era 

necessário que na posição sentada em um banco com os pés apoiados, conseguisse inclinar 

lateralmente o tronco até tocar o chão de cada um dos lados, não sendo permitido mover os 

pés ou abduzir os quadris.  
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O valor do MnSq no formato infit sinaliza padrão errático de respostas para o item 4 

“Sentado para de pé”. Analisando-se as respostas para este item, foi verificado que alguns 

indivíduos com alta habilidade, apresentaram baixa pontuação neste item. Segundo os 

critérios de avaliação, aqueles indivíduos que apresentavam distribuição desigual de peso nos 

membros inferiores ao passar da postura sentada para de pé, associada à necessidade de 

apoiar-se com as mãos, devem receber pontuação 2. Para obter pontuação 3, é necessário 

fazer uma distribuição igual de peso nos membros inferiores, sem o apoiar as mãos.  

Os indivíduos hábeis com pontuações baixas no item 4 conseguiam ficar de pé sem a 

ajuda das mãos, porém não foram capazes de fazer distribuição simétrica de peso entre os 

membros inferiores. Isto indica que talvez seja necessário ajustar os critérios de pontuação 

deste item. Sugerimos assim que, para aqueles indivíduos que consigam passar de sentado 

para de pé com distribuição desigual de peso, porém sem o apoio das mãos, recebam 

pontuação 3. A eliminação do item 4 não é indicada, pois ele mede um importante aspecto da 

função motora de indivíduos após AVE. 

Outro aspecto a favor do ajuste no critério de pontuação, e que pode ter interferido na 

pontuação deste item é o fato de que apenas por meio da visualização é difícil ter certeza da 

distribuição simétrica de peso nos membros inferiores quando alguns indivíduos ficam de pé. 

Portanto, o examinador precisa estar atento durante a aplicação do item 4.  

No instrumento original, a análise Rasch de crédito parcial foi aplicada em todos os 

itens do instrumento, onde também apenas um item (7 “Movimentos da mão”) apresentou 

padrão errático de respostas. Além disso, foram realizadas análises em separado do grupo dos 

itens 6, 7 e 8 e do grupo dos itens 1, 2, 3, 4 e 5, não sendo encontrados itens erráticos nestas 

análises. 
7
 

Concluiu-se que os dois grupos de itens podem ser utilizados separadamente para 

medir a função motora de membros superiores (6, 7 e 8) e dos membros inferiores (1, 2, 3, 4 
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e 5), como também todo o conjunto de itens poderia ser utilizado para avaliar a função 

motora geral e que um escore total poderia ser utilizado, pois a alteração presente no item 7 

(considerado errático) não foi alta.
7
  

Alguns estudos realizados posteriormente confirmaram a unidimensionalidade dos 

itens que avaliam a função motora do membro superior. 
25, 26, 27 

Estes estudos verificaram 

também a hierarquia dos escores destes itens e sugeriram modificações na ordem de 

pontuação destes itens 
25,  27

ou preconizaram dicotomizar o escore 
26

. Portanto, como ainda 

não há consenso sobre as soluções, neste estudo a MAS-Brasil foi aplicada como sugerido 

pelos autores originais do instrumento, onde o escore é dado pela atividade mais difícil que o 

indivíduo consiga realizar no item. 

Para o completo estudo das propriedades de medida da MAS-Brasil, uma vez que o 

instrumento tem um caráter avaliativo, ou seja, foi criado para avaliar a evolução da função 

motora após AVE, é necessária a verificação da sua Responsividade. Esta propriedade indica 

a habilidade do instrumento de detectar mudanças no construto avaliado através do tempo, e 

sua verificação é necessária para que a MAS-Brasil possa contribuir de maneira fidedigna na 

mensuração da magnitude do efeito do tratamento na recuperação da função motora nesta 

população. 

Por fim, neste estudo participaram indivíduos com no mínimo 30 dias de evolução 

após AVE, pois este foi o mesmo perfil da população participante do estudo de criação da 

MAS. Por outro lado, os resultados deste estudo não devem ser generalizados para a 

população de indivíduos com menos de 30 dias após AVE, sendo necessário verificar as 

propriedades de medida do instrumento para esta população. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A versão brasileira da MAS apresentou boa confiabilidade e medida de erro 

intraexaminador e teste-reteste. Foi verificado padrão errático de respostas em apenas um 

item da MAS-Brasil, o item 4 “Sentado para de pé”, que deve ser aplicado com atenção. No 

entanto, o instrumento apresentou validade de construto e consistência interna adequadas. 

Além disso, foi capaz de avaliar indivíduos com diferentes níveis de habilidades e não foram 

constatados efeito solo e teto. O estudo das propriedades de medida da MAS-Brasil 

demonstrou que o instrumento está adequado para utilização em contextos clínicos e em 

pesquisas em indivíduos após AVE. 
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Tabela 1- Coeficientes de Kappa (erro padrão) para as confiabilidades interexaminadores e 

teste-reteste da MAS-Brasil. 

Item Interexaminadores Teste-reteste 

Item 1 0,79 (0,06) 0,89 (0,05) 

Item 2 0,87 (0,11) 1,00 (0,00) 

Item 3 0,81 (0,69) 0,87 (0,06) 

Item 4 0,83 (0,07) 0,86 (0,06) 

Item 5 1,00 (0,00) 1,00 (0,00) 

Item 6 0,85 (0,55) 0,87 (0,05) 

Item 7 0,93 (0,05) 0,96 (0,03) 

Item 8 0,97 (0,02) 0,97 (0,27) 

Escore total 0,73 (0,06) 0,82 (0,05) 
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Tabela 2- Classificação dos níveis de dificuldade dos itens da MAS-Brasil 

Itens Escore 

total 

Calibração Infit Outfit 

   MnSq z MnSq z 

8- Atividades elaboradas da 

mão 

97 2,64 0,82 -1,0 0,68 -1,2 

7- Movimentos da mão 169 1,26 0,94 -0,2 0,71 0 

6- Movimentos do MS 249 0,70 0,97 -0,1 0,93 -0,1 

3- Equilíbrio sentado 382 0,05 0,99 0 0,88 -0,5 

1-Supino para DL 361 -0,23 0,79 -1,6 0,76 -1,4 

4-Sentado para de pé * 419 -0,34 1,44 2,6 1,52 1,5 

5-Marcha 425 -1,20 1,09 0,7 1,02 0,2 

2-Supino para sentado 570 -2,87 0,59 -1,1 1,02 0,2 

Nota: *Item errático com MnSq >1,3; z ≥2 
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Figura 1- Medida de erro interexaminadores da MAS-Brasil 

Total A= Pontuação total da MAS obtida na avaliação do examinador A 

Total B= Pontuação total da MAS obtida na avaliação do examinador B 
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 Figura 2- Medida de erro teste-reteste da MAS-Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total A= Pontuação total da MAS obtida na avaliação do examinador A 

Total B= Pontuação total da MAS obtida na avaliação do examinador B 
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Figura 3- Mapa representativo da distribuição dos indivíduos e itens em relação aos níveis de 

habilidades da MAS-Brasil 
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ANEXO A- PARECER FINAL DO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA
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ANEXO B- VERSÃO ORIGINAL DA MOTOR ASSESSMENT SCALE 
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ANEXO C- MINI-EXAME DO ESTADO MENTAL 

 

NOME: _____________________________________________CÓDIGO:__________ 

Mini Exame do Estado Mental 

Orientação temporal Pontos Escore 

Que dia é hoje? 1  

Em que mês estamos? 1  

Em que ano estamos? 1  

Em que dia da semana estamos? 1  

Qual a hora aproximada? Considere a variação de ± 1 hora 1  

Orientação espacial   

Em que local estamos? Consultório, dormitório, sala – apontando para o chão. 1  

Que local é este aqui? Apontando ao redor num sentido mais amplo: hospital, 

própria casa, casa de repouso. 

1  

Em que bairro nós estamos ou qual o nome de uma rua próxima? 1  

Em que cidade nós estamos? 1  

Em que estado nós estamos? 1  

Memória imediata   

Eu vou dizer três palavras e você irá repeti-las a seguir: carro, vaso, tijolo. 

01 ponto para cada palavra certa, embora possa repeti-la até 3X para o 

aprendizado, se houver erros. 

3  

Cálculo   

Subtração de setes seriadamente: 100-7, 93-7, 86-7, 79-7, 72-7. 

01 ponto para cada resultado correto. Se houver erro, corrija-o e prossiga. 

Considere correto se a pessoa espontaneamente se autocorrigir (OBS**) 

5  

Evocação de palavras   

Quais as palavras que você acabou de repetir? 01 ponto para cada 3  

Nomeação   

Que objeto é este? Peça para nomear os objetos mostrados (relógio, caneta). 2  
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01 ponto para cada 

Repetição   

Preste atenção: vou lhe dizer uma frase e quero que você repita: “nem aqui, 

nem ali, nem lá” Considere somente se a repetição for perfeita (01 ponto). 

1  

Comando   

Pegue este papel com sua mão direita (01 ponto), dobre-o ao meio (01 ponto) 

e coloque-o no chão (01 ponto). 

3  

Leitura   

Mostre a frase escrita: “feche os olhos” e peça para o indivíduo fazer o que 

está sendo mandado. Não auxilie se pedir ajuda ou se só ler a frase sem 

realizar o comando 

1  

Frase   

Peça para escrever uma frase. Se não compreender o significado, ajude com: 

alguma frase que tenha começo, meio e fim, alguma coisa que aconteceu 

hoje, alguma coisa que queira dizer. Não considere erros gramaticais ou 

ortográficos 

1  

Cópia do desenho   

Mostre o modelo e peça para fazer uma cópia o melhor possível. Considere 

apenas se houver 2 pentágonos interseccionados (10 ângulos) formando uma 

figura de 4 lados ou com dois ângulos (01 ponto) 

1  

TOTAL 30  

** Soletrar a palavra MUNDO de trás para frente (01 ponto para cada letra na posição correta) 

 

 

 

 

 

 

 

 


