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Introdução e objetivos: 
A Motor Assessment Scale (MAS) avalia a função motora global após acidente vascular 
encefálico (AVE) através de atividades funcionais, apresentando propriedades de 
medida adequadas. O objetivo foi realizar a adaptação transcultural da MAS para o 
Brasil a analisar as propriedades de medida.  
 
Métodos: 
Após a devida autorização dos autores da MAS original em inglês, este estudo 
desenvolveu-se em duas fases. A Fase 1 (adaptação transcultural) foi realizada em 
cinco estágios:tradução, síntese, retrotradução, comitê de especialistas e pré-teste com 
avaliação de 10 indivíduos (63.3 (9.74 DP) anos, 65.6 (69.7DP) meses após AVE). Além 
disso, a escala foi submetida à opinião de 10 Fisioterapeutas de diferentes estados do 
Brasil, através do estudo Delphi. A Fase 2 consistiu na análise das propriedades de 
medida. Para o estudo da validade e consistência interna, 100 indivíduos (58.8 (12 DP) 
anos, 50.8 (49 DP) meses após AVE) foram avaliados. Para a confiabilidade e medida 
de erro interexaminadores, 52 indivíduos (57.2 (11.1 DP) anos, (50.8 (5.3 DP) meses 
após AVE) foram avaliados por dois avaliadores (EL e AG), no mesmo dia (intervalo de 
20 min). Para a confiabilidade e medida de erro teste-reteste, os 52 indivíduos foram 
reavaliados após sete dias (avaliador EL). Coeficientes da Kappa foram calculados para 
o estudo da confiabilidade, teste de Bland & Altman foi utilizado para a verificação da 
medida de erro e a análise Rasch foi utilizada para a análise da consistência interna e 
validade. A presença de apenas um item errático (MnSq >1,3 e z> 2) foi aceitável. Este 
estudo foi aprovado pelo CEP-UFPE (CAAE 01646812.2.0000.5208).  
 
Resultado: 
A avaliação da clareza, equivalência semântica e relevância técnico-científica foram 
contempladas nos estágios da adaptação e reforçadas pelo estudo Delphi (consenso 
entre 80 e 100%). Os coeficientes de Kappa foram adequados para a confiabilidade 
interexaminadores (0.79 a 1.0 nos itens) e para o teste-reteste (0.86 a 1.0 nos itens). A 
concordância (medida de erro) foi adequada, com limites de concordância 
interexaminadores entre 3.1 e -3 e teste-reste entre 2.5 e -2.5. Apenas o item 4 “Sentado 
para de pé” apresentou padrão errático (MnSq=1.44 e z=2.6).  
 
Discussão e conclusão: 
A MAS-Brasil foi adaptada satisfatoriamente e apresentou propriedades de medida 
adequadas.  
 
 
 


