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Introducao: A doença de Charcot-Marie-Tooth (CMT) é uma neuropatia sensório motora hereditária rara, de maior incidência na
infância, associada a fraqueza dos músculos distais, tremor, dor e limitações. A escala CMTPedS é uma medida global das deficiências e
limitações, composta de 11 itens que avaliam sete aspectos da gravidade da doença.

Objetivos: Traduzir e adaptar transculturalmente a escala CMTPedS para o idioma português brasileiro.

Método: Trata-se de um estudo descritivo com coleta de dados transversal, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade
Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (CEP/UFVJM) sob o CAE nº 92476518.6.0000.5108. O processo começou com a tradução
e em seguida a adaptação transcultural da escala CMTPedS. Inicialmente na tradução, participaram um tradutor técnico(T1) e um
profissional de saúde(T2), ambos com idioma português como língua de origem, porém fluentes em inglês. Posteriormente foi realizado
a síntese das traduções T1 e T2, juntamente com a escala original, gerando uma tradução comum (T-12). Logo a partir da versão T-12
um tradutor traduziu a escala para o idioma original, para certificação da versão. Por fim, estruturou-se um comitê de 12 especialistas
para consolidar todas as versões do questionário e desenvolver a versão pré-final da escala.

Resultados: A 1ª versão da CMTPedS, em português, e as duas em inglês foram encaminhadas para o comitê multidisciplinar, sendo
analisadas e realizadas modificações decorrentes de erros gramaticais e de tradução, os quais poderiam alterar e dificultar o entendimento
das alternativas. Após a revisão do comitê, as alternativas foram reformuladas, e alguns termos substituídos por outros similares.

Conclusão: A versão preliminar da CMTPedS para o português foi considerada adequada para uso clínico. Entretanto, a escala ainda
precisa ser traduzida para inglês afim de gerar a versão final que será testada num grupo de pacientes e fisioterapeutas."
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