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Introducao: A espasticidade é uma das síndromes distintivas do distúrbio do neurônio motor superior, descrito como uma resistência
anormal ao movimento. A escala mais usada mundialmente para medir espasticidade é Ashworth. Porém, essa escala não distingue os
tipos de hipertonia e inclui casos de contraturas na sua classificação.

Objetivos: Traduzir a “Composite Spasticity Index” (CSI) para o português do Brasil e validar a versão brasileira em pacientes adultos
com sequela de Acidente Vascular Encefálico (AVE).

Método: O tipo desse estudo é metodológico abordando tradução e validação de instrumento de medida. A escala CSI original publicada
em inglês, foi traduzida e validada (confiabilidade entre avaliadores, reprodutibilidade de resultados e validades
concorrente/discriminante) para os membros superiores (MMSS) de indivíduos diagnosticados com AVE, recrutados no centro de
Fisioterapia do município de Lagarto-SE. O projeto foi aprovado pelo comitê de Ética da Universidade Federal de Sergipe (CAEE
02066812.7.0000.5538). As etapas de tradução e validação foram de acordo com as instruções do COSMIN e do GRRAS. As
confiabilidades intra (teste-reteste) e inter-examinador foram avaliadas pelo Intraclass Correlation Coefficient (ICC). A validade
concorrente e discriminante foi avaliada pelo coeficiente de Spearman’s rhô, nível de significância p < 0,05, intervalos de confiança (IC)
a 95%.

Resultados: Na etapa de tradução, após ajustes, foi desenvolvida a versão brasileira do CSI: Índex Composto de Espasticidade (ICE). Na
validação, participaram do estudo 16 indivíduos, 64 (12,5) anos. A confiabilidade intra-examinador/teste-reteste apresentou para o
avaliador 1: ICC= 0,83, IC= (0,50-0,94), p < 0,01; para o avaliador 2: ICC= 0,96, IC= (0,88-0,99), p < 0,0001. A confiabilidade inter-
examinador apresentou ICC= 0,87, IC= (0,62-0,95), p < 0,000. A validade concorrente do ICE com a escala Ashworth obteve um rhô =
0,64, p < 0,01. A validade discriminante da ICE com o Mini Bestest obteve um rhô = - 0,60, p < 0,05.

Conclusão: O ICE é uma medida fiel para avaliação da espasticidade dos MMSS após AVE, tem validade concorrente excelente com a
Ashworth. Já na validade discriminante foi utilizada uma escala de equilíbrio (Mini Bestest) e a correlação foi moderada sugerindo talvez
que a espasticidade esteja associada ao equilíbrio de alguma forma."
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