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Introdução e objetivos: O Composite Spasticity Index (CSI) avalia a
espasticidade por meio da excitabilidade do reflexo osteotendíneo, da
resistência ao estiramento passivo em velocidade moderada e da presença
de clônus.O CSI vem sendo cada vez mais utilizado na literatura
internacional por avaliar todos os itens que caracterizam a espasticidade.O
objetivo deste estudo foi traduzir e verificar a validade e a confiabilidade do
CSI em mensurar a espasticidade no membro superior e inferior de crianças
com lesão do SNC.

Métodos: A tradução do CSI foi realizada por três fisioterapeutas
neurofuncionais fluentes na língua inglesa. A validade convergentee
discriminante foi examinada pelo Coeficiente de Correlação de Spearman
(rho) comparando a CSI com a escala de Ashworth modificada (MAS) e com
a amplitude de movimento (ADM) passiva do cotovelo e tornozelo,
respectivamente. Por meio do Coeficiente de Correlação Intraclasse (CCI), a
confiabilidade interexaminador foi testada por dois fisioterapeutas treinados
com intervalo de 18,7 (±7,3) minutos. O primeiro examinador refez a
avaliação 17,5 (±12) diasapós a primeira para testar a confiabilidade
intraexaminador.

Resultado: Vinte e quatro crianças (7,1±3,0 anos) com Paralisia Cerebral
(PC)ou Acidente Vascular Encefálico (AVE) participaram do estudo. As
crianças com contratura fixa e que haviam feito aplicação de Botox nos
últimos 6 meses foram excluídas.O CSI demonstrou alta correlação com a
MAS(rho>0,70) e fraca correlação com a ADM (rho<0,40). O CCI
interexaminadorfoi de 0,76no membro superior e 0,71 no membro inferior
mais comprometido.O CCI intraexaminador foi de 0,71 nomembro superior e
de 0,67no membro inferior mais comprometido.

Discussão e conclusão: A versão brasileira do CSI se mostrou um
instrumento válido, com boa capacidade de discriminar entre a



espasticidade e a contratura e com boa confiabilidadeintra e
interexaminador.Sendo assim,o CSI deve ser uma das primeiras opções dos
fisioterapeutas neurofuncionais do Brasil para avaliar a espasticidade de
crianças com PC e AVE, pois este instrumento avalia a hiperexcitabilidade
dos componentes fásicos e tônicos do reflexo de estiramento e discrimina
espasticidade de contratura.
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