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Introdução e objetivos: O Instrumento de Classificação de Neuropatia de
Michigan (MNSI) foi desenvolvido na Universidade de Michigan como um
instrumento de pesquisa para avaliação da neuropatia diabética periférica
simétrica. É formado por um questionário com 15 questões
autoadministradas e um exame da extremidade inferior incluindo inspeção,
avaliação da vibração e dos reflexos do tornozelo. O objetivo deste estudo foi
adaptar transculturalmente o MNSI para o português falado no Brasil
(MNSI-Brasil).

Métodos: Para a adaptação transcultural foram realizados cinco estágios:
(1) Tradução por dois tradutores que falavam português e possuíam fluência
em inglês; (2) Síntese das traduções; (3) Retrotradução realizada por duas
pessoas com inglês como língua nativa; (4) Revisão por comitê de
especialistas e (5) Pré-teste, ocasião em que 30 pessoas responderam ao
instrumento com o propósito de testar sua compreensão. O protocolo de
pesquisa foi aprovado pelo CEP da Fundação de Ensino e Pesquisa em
Ciências da Saúde (FEPECS), Distrito Federal (Protocolo 160.752/2012) e foi
requerida e concedida a autorização do Michigan University Diabetes
Research and Training Center (USA) antes do início do processo.

Resultado: Foram identificadas poucas diferenças semânticas, linguísticas
ou culturais e nenhuma discrepância grave no vocabulário. As adaptações no
texto foram elucidadas e eliminadas pelo comitê de especialistas. Poucos
ajustes foram necessários na retrotradução. Todas as questões foram
respondidas e compreendidas pela totalidade dos participantes. A versão
MNSI-Brasil não necessitou de modificações transculturais específicas e
poucas adaptações na forma da parte introdutória foram realizadas para
melhorar a compreensão no português brasileiro. Os avaliados afirmaram
que o MNSI-Brasil é um teste simples, rápido e de fácil preenchimento e
demandou em torno de três minutos para sua aplicação.

Discussão e conclusão: O MNSI-Brasil pode sugerir o diagnóstico de
polineuropatia diabética pelo estabelecimento de pontos claros no



questionário e exame físico simples para comporem um sistema de
pontuação. A versão brasileira do Michigan Neuropathy Screening
Instrument (MNSI-Brasil) não mostrou discrepâncias semânticas,
linguísticas, culturais ou diferenças que pudessem sugerir alguma restrição
para seu uso pela população brasileira com diabetes mellitus.
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