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Introdução e objetivos: Escalas como a Spinal Cord Independence
Measure (SCIM), aplicadas em formato de observação e entrevista,
tornaram-se importantes instrumentos para quantificação da limitação da
independência funcional após a lesão medular espinal (LME). Recentemente,
uma versão de autorrelato, a SCIM Self-Reported (SCIM-SR), foi
desenvolvida para facilitar à mensuração da independência devido ao seu
modo de aplicação. Este estudo realizou a validação transcultural da SCIM-
SR na população com LME do Brasil.

Métodos: Duas traduções independentes do instrumento original (inglês) e
a síntese de uma versão em português foram realizadas e encaminhada para
profissionais de reabilitação para a confecção da versão pré-teste (n =13).
Após esta etapa, uma retrotradução foi redigida e aprovada pela autora
original do instrumento. As propriedades psicométricas foram analisadas
pelo teste de correlação de Pearson para a validade concorrente com a
Medida de Independência Funciona-MIF. A consistência interna pelo
coeficiente α-Cronbach e confiabilidade teste-reteste pelo Coeficiente de
Correlação Intraclasse (ICC). Os efeitos piso e teto pelo percentual de
respostas no escore mínimo e máximo, respectivamente.

Resultado: Após o processo de tradução seguido pela avaliação de um
comitê de especialistas em reabilitação redigiu-se uma versão em português
adequada para a realidade da população brasileira com LME. Além disso, a
comparação da versão original com a retro-tradução garantiu a equivalência
semântica e de conteúdo do instrumento. A análise da validade concorrente
da versão brasileira da SCIM-SR demonstrou forte correlação com a MIF-
total (r=0,721; p=0,005) e MIF-motora (r=0,766; p=0,005). Uma alta
consistência interna foi encontrada (α=0,92). Considerando o escore total, a
SCIM-SR apresentou excelente confiabilidade teste-reteste (CCI 0,99;
p=0,001). Não houve efeito piso e teto.

Discussão e conclusão: A versão brasileira da SCIM-SR (brSCIM-SR) é um
instrumento válido, confiável, de baixo custo e fácil aplicabilidade sendo



capaz de quantificar o nível de independência funcional de indivíduos com
LME. Deste modo, torna-se uma ferramenta útil para a pesquisa e prática
clínica. Sua principal vantagem em relação a MIF, encontra-se no fato de ser
específica para população com LME, tomando em consideração atividades
de vida diárias relevantes a este grupo de pessoas.


	Adaptação transcultural e confiabilidade da Spinal Cord Independence Measure Self-reported no Brasil

