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Introducao: A cadeira de rodas (CR) está entre os mais importantes dispositivos terapêuticos utilizados na reabilitação. As avaliações
das habilidades em CR são essenciais para que seja possível conhecer as capacidades individuais dos usuários, promover a independência
funcional nos programas de reabilitação, auxiliar pesquisas e o desenvolvimento de novas tecnologias.

Objetivos: Realizar a adaptação transcultural do Wheelchair Skills Test (WST), versão 4.3, de usuários de CR manuais e seus cuidadores
para a língua portuguesa brasileira.

Método: O estudo foi realizado de acordo com as diretrizes internacionais para adaptação transcultural e foi composto por cinco
estágios: tradução, síntese das traduções, retrotradução, revisão pelo comitê de especialista e pré-teste. Foram incluídos tradutores,
especialistas do assunto e coordenadores para a realização do processo de adaptação transcultural, e usuários de CR manuais e seus
cuidadores com no mínimo de seis meses de experiência com CR para a realização do pré-teste. Foram excluídos os analfabetos. O
estudo foi aprovado pelo CEP da instituição sob o parecer n° 1.979.619 do Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE)
n° 62178916.0.0000.0108.

Resultados: Participaram do estudo 43 pessoas, 30 para o pré-teste e 13 para os estágios que antecederam o pré-teste. Das 47 frases
traduzidas no primeiro estágio, 36 discrepâncias foram encontradas e resolvidas. Durante a análise pelo comitê de especialistas o
instrumento sofreu 13 modificações para que se atingisse a melhor equivalência possível entre a versão original e a versão final e
mostrou-se compreensível pelas pessoas avaliadas. A pontuação total no pré-teste dos usuários de CR e seus cuidadores foi de 66,23
(±24,65) e 88,71 (±14,21), respectivamente.

Conclusão: Todos os processos de adaptação transcultural foram descritos neste estudo. Portanto, este instrumento mostrou-se apto para
avaliar as habilidades em usuários de CR e seus cuidadores no Brasil, bem como, sua utilização no treinamento em programas de
reabilitação."
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