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Se somos um peixe maior do 

que o tanque em que fomos criados, 

em vez de nos adaptarmos a ele, 

deveríamos buscar o Oceano. 

 

Paulo Coelho 



RESUMO 
 

Introdução: A doença de Charcot-Marie-Tooth (CMT) tem início nas primeiras décadas de 

vida e é caracterizada pelo acometimento sensorial, motor periférico, ocasionando deficiências 

na estrutura e função do corpo e limitações nas atividades e restrições na participação social. 

No Brasil, até o presente momento não há nenhum instrumento confiável para acompanhar a 

evolução da doença na prática clínica ou em pesquisas. Objetivo: adaptar para o português-

Brasil a versão em inglês da escala Charcot-Marie-Tooth pediátrica (CMTPedS) e avaliar as 

propriedades de medidas psicométricas da versão brasileira da CMTPedS. Metodologia: Para 

a adaptação cultural da versão em inglês da CMTPedS, foram envolvidos quatro tradutores que 

realizaram duas traduções (do inglês para o português) e respectivas retrotraduções, que foram 

revisadas por um comitê multidisciplinar e uma avaliação subsequente da equivalência de 

significado entre as retrotraduções e o original (que envolveu 30 profissionais da área de saúde 

e 3 pesquisadores). A confiabilidade interavaliadores foi testada comparando- se as avaliações 

de dois avaliadores diferentes que realizaram o teste no mesmo dia. A confiabilidade foi 

avaliada por meio do coeficiente de correlação Intraclasse (CCI), correlação de Pearson, 

concordância por meio do teste Bland-Altman, consistência interna e a mínima mudança 

detectável. Foram avaliados 20 voluntários (13,9±3,4 anos) com diagnóstico de CMT (CMT1A, 

CMT2A e CMT). Resultados: A versão final da CMTPeds apresentou mais do 80% de 

compreensão pelos profissionais da área, sendo a tradução e adaptação consideradas adequadas, 

obtendo-se a versão final. As medidas psicométricas da versão brasileira da CMTPedS 

apresentaram excelente confiabilidade interavaliadores (ICC2,1=0,93, 95% CI=0,83-0,97), boa 

consistência interna (alfa de Cronbach’s = 0,85), alta correlação (r=0,98) e concordância 

(bias=0,15); e uma diferença mínima detectável de 16,6. Conclusão: A versão brasileira da 

escala CMTPedS mostrou ser consistente e confiável para a população pediátrica brasileira de 

CMT. 

 
 
 
 
 
Palavras-chave: Criança; Adolescente; Neuropatia sensorial e motora hereditária; Escala. 



 

ABSTRACT 
 
 

Introduction: Charcot-Marie-Tooth disease (CMT) begins in the early decades of life and is 

characterized by sensory, motor and peripheral disruption, leading to deficiencies in body 

structure and function, activities limitation and restriction in social participation. In Brazil, so 

far, there is no tool available to assess children and adolescents with CMT to use in clinical 

practice or research. Objective: To adapt to Portuguese-Brazil the English version of the 

pediatric Charcot-Marie-Tooth scale (CMTPedS) and evaluate as properties of psychometric 

measures of the Brazilian version of CMTPedS. Methodology: For the cultural adaptation of 

the English version of CMTPedS, four translators were involved who performed two 

translations (from English to Portuguese) and their back-translations, which were reviewed by 

a multidisciplinary committee and a subsequent assessment of the equivalence of meaning 

between back-translations and (which involved 30 health professionals and 3 researchers). The 

inter-rater measure was analyzed by comparing the values from the two assessors performed on 

the same day. The reliability was measured by the intraclass correlation coefficient (ICC), 

Pearson correlation, agreement (Bland-Altman test), internal consistency (alfa Cronbach’s) and 

the minimum detectable difference analysis. Twenty volunteers (13.9 ± 3.4 years) with CMT 

diagnosis (CMT1A, CMT2A and CMT) were included in the study. Results: The final version 

of CMTPeds showed more than 80% of comprehension by professionals. The psychometrics 

measures of the Brazilian version of CMTPedS showed excellent reliability (ICC2.1 = 0.93, 

95% CI = 0.83-0.97), good internal consistency (Cronbach's alpha = 0.85), high correlation (r 

= 0.98) and agreement (bias = 0.15); and a minimum detectable change of 16.6. Conclusion: 

The Brazilian version of the CMTPedS showed adequate reliable for the brazilian pediatric 

population of CMT. 

 
 
 
 
 
Keywords: Children; Adolescent; Hereditary sensory and motor neuropathy; Scale. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
1.1 Doença de Charcot-Marie-Tooth (CMT) 
 
 

A doença de Charcot-Marie-Tooth (CMT) é considerada uma condição de saúde 

hereditária que afeta o sistema nervoso periférico, sendo caracterizada por fraqueza e atrofia 

muscular dos membros inferiores associada à perda sensitiva com predomínio distal 

(AZEVEDO et al., 2018; CORNETT et al., 2016; GONZAGA-JAUREGUI et al., 2015). A 

CMT tem início nas primeiras décadas de vida (BURNS, J et al., 2012; CORNETT et al., 2016; 

PAREYSON; MARCHESI, 2009) podendo incidir também na vida adulta (JUNEJA et al., 

2019). 

A CMT foi descrita inicialmente em Paris, no ano de 1886 pelos neurologistas Jean 

Martin Charcot e Pierre Marie, onde associaram as manifestações clínicas como típicas da 

mielopatia. Concomitantemente, na Inglaterra, Henry Tooth descreveu esta disfunção dos 

nervos como uma atrofia dos membros inferiores que sucessivamente acometia as mãos 

(ECHANIZ-LAGUNA, 2015). Os pesquisadores Sottas e Dejerine divulgaram um estudo onde 

estavam inseridos variantes mais graves e precoces da CMT. Dyck e Lambert, mediante 

pesquisas realizados no ano de 1968, realizaram biópsia do nervo e estudos de conduções 

nervosas, permitindo a classificação da CMT segundo seus tipos. Porém somente em 1990 

ocorreram as primeiras identificações múltiplas das mutações genéticas ligadas à doença de 

CMT (HOWCROFT; KUMAR; MAKWANA, 2009) 

No Brasil não há estudos epidemiológicos sobre a CMT. Entretanto, dados mundiais 

apontam que a prevalência varie entre 20 a 40 casos por 100.000 habitantes, com incidência de 

1 a cada 2.500 (BRAATHEN et al., 2011; FRIDMAN et al., 2015), chegando a 200.000 casos na 

Europa (PAREYSON; MARCHESI, 2009). Comumente exibe uma ampla variedade fenotípica 

e genotípica. No contexto genético, apresenta diversas características e atualmente foram 

identificados mais de 80 genes associados a CMT (CORNETT et al., 2016; MANDARAKAS 

et al., 2018). As mutações estão inseridas em quatro genes: PMP22, GJB1, MPZ e MFN2; sendo 

identificadas em 90% dos casos através do diagnóstico molecular (AZEVEDO et al., 2018). A 

CMT pode apresentar uma herança ligada ao X, autossômica dominante ou autossômica 

recessiva, assim como mutações no DNA mitocondrial (JUNEJA et al., 2019). 

De acordo com os critérios eletrofisiológicos e de células afetadas a CMT é classificada 

de forma ampla em 2 subgrupos principais: CMT1 e CMT2 (AZEVEDO et al., 2018; 

BRAATHEN et al., 2011; CORNETT et al., 2016; MANDARAKAS et al., 2018; MURPHY et 



al., 2012; PINHEIRO et al., 2015). A neuropatologia define CMT1 como desmielinizante, 

afetando as células de schwann e apresentam velocidade de condução nervosa de <38m/s; e 

CMT2 que também afeta os axônios dos neurônios, porém apresenta velocidade de condução 

nervosa >38 m/s (GONZAGA-JAUREGUI et al., 2015; MURPHY et al., 2012). A CMT1 é a 

mais frequente (BURNS, J et al., 2012; ECHANIZ-LAGUNA, 2015; MANDARAKAS et al., 

2018), representando 60% das pessoas com diagnóstico por meio de estudo genético 

(CORNETT et al., 2016). Segundo uma revisão sistemática realizada por Barreto et al. (2016) 

permeado por estudos epidemiológicos em CMT, foi encontrado uma frequência que variou de 

37,6 a 84% para CMTI e 12 a 35,9% para CMT2. Apesar da progressão mais lenta em 

comparação as outras  formas de CMT, a CMT1 apresenta variabilidade na gravidade e na taxa 

de progressão (GONZAGA-JAUREGUI et al., 2015). 

De modo geral, em ambas as classificação ocorre o acometimento da bainha de mielina 

ou no axônio, que resulta em um degeneração axonal, embora quanto aos aspectos clínicos, 

sejam similares (PAREYSON; MARCHESI, 2009). 

 

1.2 Aspectos clínicos da CMT 
 
A CMT é de progressão lenta, onde as deficiências e limitações da atividade 

desenvolvem-se no decorrer das primeiras décadas de vida (BURNS, Joshua et al., 2013), 

podendo variar quanto a gravidade, e até o momento não existem tratamentos efetivos para a 

CMT (LAURÁ, 2018; PAREYSON; MARCHESI, 2009; SILVA; TESTA; BAPTISTA, 2014), 

embora ensaios clínicos multicêntricos permeando estudos de reabilitação e médicos estejam 

sendo realizados (JUNEJA et al., 2019; MANDARAKAS et al., 2018), 

Levando em consideração a variabilidade fenotípica, em relação às incapacidades, a 

CMT, leva à deficiências nas funções musculares (fraqueza nos membros superiores e 

inferiores) (AZEVEDO et al., 2018; BRAATHEN et al., 2011; CORNETT et al., 2016), 

sensoriais (perda sensorial distal  de forma lenta e progressiva) (JUNEJA et al., 2019), 

deformidades nos pés e tornozelos, que incluem amplitude de movimento reduzida (BURNS, 

J; RYAN; OUVRIER, 2009; ÕUNPUU et al., 2013), instabilidade com entorses recorrentes 

(BURNS, J; RYAN; OUVRIER, 2009), disfunções no equilíbrio estático, dinâmico e 

coordenação (BURNS, Joshua et al., 2013; CORNETT et al., 2016; LAURÁ, 2018; 

MANDARAKAS et al., 2018; REILLY; MURPHY; LAUR, 2011), bem como alterações no 

padrão de marcha (ECHANIZ-LAGUNA, 2015). Adicionalmente, a CMT leva à limitações das 

atividades, tais como nas habilidades motoras fina e grossa (LAURÁ, 2018; REILLY; 



MURPHY; LAUR, 2011). 

Comumente os pais apontam preocupações a cerca do padrão de marcha das crianças 

com CMT (BURNS, J; RYAN; OUVRIER, 2009). De fato estas crianças apresentam uma 

marcha com velocidade reduzida, menor tamanho do passo, associado às disfunções de força 

muscular, tal como no músculo tríceps sural, associado ao pé caído na fase de balanço 

(KENNEDY et al., 2018). Os pés cavos, caracterizados por deformidades dos pés 

excessivamente arqueado também são manifestações presentes (BURNS, J; RYAN; 

OUVRIER, 2009).  E de acordo com um estudo realizado com crianças e adolescentes em idade 

entre 7 a 15 anos, diagnosticados  com CMT1, verificou-se que 72%  apresentavam pés cavos 

bilaterais, seguindo por pés planos (13%) e 16% sem deformidades nos pés  (WINES et al., 

2005). Além disso, os pais ainda relatam com frequência episódios de tropeções, bem como 

quedas a (47%) (BURNS, J; RYAN; OUVRIER, 2009), estando associada à perda progressiva 

da propriocepção, que tem forte influência com as funções vestibulares (SILVA; TESTA; 

BAPTISTA, 2014). Finalmente, destaca-se os relatos de dor nos membros inferiores (AZEVEDO 

et al., 2018). Todas estas incapacidades estão diretamente associadas à qualidade de vida  destas 

crianças e adolescentes (BURNS, J et al., 2010; JUNEJA et al., 2019). 

Em vista destas incapacidades nas crianças e adolescentes com CMT, é de suma 

importância avaliar as deficiências e limitações, bem como acompanhar a evolução/obter 

parâmetros quantitativos quanto à medidas de desfecho frente a programas de reabilitação em 

crianças e adolescentes com CMT. Para tal é necessário um instrumento que seja válido e 

confiável, tal como a Escala Pediátrica Charcot-Marie-Tooth, do inglês, Charcot-Marie-Tooth 

Pediatric Scale (CMTPedS). A CMTPedS é um instrumento sensível e confiável que avalia os 

diversos aspectos desta condição de saúde, levando em consideração o crescimento e 

desenvolvimento da população pediátrica (BURNS, J et al., 2012; JUNEJA et al., 2019). 

Entretanto até o presente momento, este instrumento não foi traduzido, adaptado culturalmente 

e testado quanto as suas medidas psicométricas na população de crianças e adolescentes 

brasileiras com CMT.  
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3. ARTIGO CIENTÍFICO – TRADUÇÃO, ADAPTAÇÃO CULTURAL E 

ANÁLISE DAS MEDIDAS PSICOMÉTRICAS DA VERSÃO 

BRASILEIRA DA ESCALA PEDIÁTRICA CHARCOT-MARIE-TOOTH 

(CMTPedS) 

 

RESUMO 

Objetivo: adaptar para o português-Brasil da versão em inglês da escala Charcot-Marie-Tooth 

pediátrica (CMTPedS) e avaliar as propriedades de medidas psicométricas da versão brasileira 

da CMTPedS. Metodologia: Para a adaptação cultural da versão em inglês da CMTPedS, foram 

envolvidos quatro tradutores que realizaram duas traduções e respectivas retrotraduções, uma 

revisão por um comitê multidisciplinar e uma avaliação subsequente da equivalência de 

significado entre as retrotraduções e o original (respectivamente 30 profissionais da área de 

saúde e 3 pesquisadores). A confiabilidade interavaliadores foi testada comparando- se as 

avaliações de dois avaliadores diferentes que realizaram o teste no mesmo dia. A confiabilidade 

foi avaliada por meio do coeficiente de correlação Intraclasse (CCI), correlação de Pearson, 

concordância por meio do teste Bland-Altman, consistência interna e diferença mínima 

detectável. Foram avaliados 20 voluntários (13,9±3,4 anos) com diagnóstico de CMT (CMT1A, 

CMT2A e CMT). Resultados: A versão final da CMTPeds apresentou mais do 80% de 

compreensão pelos profissionais da área, sendo a tradução e adaptação consideradas adequadas, 

obtendo-se a versão final. As medidas psicométricas da versão brasileira da CMTPedS 

apresentaram excelente confiabilidade interavaliadores (ICC2,1=0,93, 95% CI=0,83-0,97), boa 

consistência interna (alfa de Cronbach’s = 0,85), alta correlação (r=0,98) e concordância 

(bias=0,15); e uma diferença mínima detectável de 16,6. Conclusão: A versão brasileira da 

escala CMTPedS mostrou ser consistente e confiável para a população pediátrica brasileira de 

CMT. 

 
 
 
Palavras-chave: Criança; Adolescente; Neuropatia sensorial e motora hereditária; Escala. 
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ABSTRACT 
 
 

Objective: To adapt to Portuguese-Brazil the English version of the pediatric Charcot-Marie-

Tooth scale (CMTPedS) and to evaluate the properties of psychometric measures of the 

Brazilian version of CMTPedS. Methodology: For the cultural adaptation of the English 

version of the CMTPedS four translators were involved in the translation and backtranslation 

and a multidisciplinary committee who assessed likely inconsistencies in the versions 

(composed by 30 health professionals and 3 researchers). The inter-rater measure was analyzed 

by comparing the values from the two assessors performed on the same day. The reliability was 

measured by the intraclass correlation coefficient (ICC), Pearson correlation, agreement 

(Bland-Altman test), internal consistency (alfa Cronbach’s) and the minimum detectable 

difference analysis. Twenty volunteers (13.9 ± 3.4 years) with CMT diagnosis (CMT1A, 

CMT2A and CMT) were included in the study. Results: The final version of CMTPeds showed 

more than 80% of comprehension by professionals. The psychometrics measures of the 

Brazilian version of CMTPedS showed excellent reliability (ICC2.1 = 0.93, 95% CI = 0.83-

0.97), good internal consistency (Cronbach's alpha = 0.85), high correlation (r = 0.98) and 

agreement (bias = 0.15); and a minimum detectable change of 16.6. Conclusion: The Brazilian 

version of the CMTPedS showed adequate reliable for the brazilian pediatric population of 

CMT. 

 
 
 
 
 
Keywords: Children; Adolescent; Hereditary sensory and motor neuropathy; Scale. 
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 3.1 INTRODUÇÃO 
 

A doença de Charcot-Marie-Tooth (CMT) destaca-se como sendo a polineuropatia mais 

comum, com prevalência de 1/2500 na população mundial (1,2). A CMT é considerada uma 

neuropatia periférica, hereditária e que acomete os nervos periféricos motores e sensoriais por 

meio da degeneração axonal. Tem início na infância e apresenta-se em variedades genotípicas 

e fenotípicas conforme o subtipo (2), CMT1 ou CMT2, sendo a CMT1 o subtipo mais comum, 

correspondendo  a 60% dos pacientes diagnosticados (2,3). 

A CMT apresenta progressão lenta nas primeiras e segundas décadas de vida (4). De 

acordo com a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), os 

pacientes apresentam deficiências, tais como degeneração progressiva dos nervos periféricos, 

culminando em fraqueza e atrofia muscular em membros inferiores, que posteriormente 

estendem-se às mãos; comprometimento sensorial distal (variando de leve a moderado) e em 

alguns casos perda auditiva; deformidades nos pés (e.g., pés cavos), displasia de quadril e 

alterações no padrão de marcha; além de disfunções vestibulares. Em relação às limitações de 

atividade e restrições de participação, citam-se as disfunções nas habilidades motoras grossas e 

finas, variando em maior ou menor grau conforme o subtipo de CMT (1,5–7). 

A CMT Neuropathy Score (CMTNS), foi o primeiro instrumento padronizado validado 

para pacientes adultos com CMT (8,9). A partir deste instrumento, em consonância com as 

diretrizes do Consórcio de neuropatias hereditárias, foi desenvolvida e validada a CMTPedS, 

(10). Este estudo de validação original do instrumento incluiu crianças de 3 a 20 anos, com 

variedades de CMT, recrutadas nos EUA, Reino Unido, Itália e Austrália (2,11).  

A CMTPedS é um instrumento de medida global que avalia deficiências e limitações da 

atividade, tais como: força, destreza, sensibilidade, marcha, equilíbrio, potência e resistência. 

A avaliação pode ser completada em 25 minutos, e leva em consideração a influência do 

crescimento e desenvolvimento que ocorre durante a infância (11). Atualmente a escala foi 

traduzida apenas para o francês (10), embora estes autores não tenham seguido as 

recomendações internacionais de tradução e adaptação transcultural. Assim, até o presente 

momento nenhum outro país realizou a tradução, adaptação cultural e análise das medidas 

psicométricas. 

Neste contexto, a tradução, adaptação cultural e análise das medidas psicométricas para 

a população brasileira pediátrica será importante tanto para os profissionais da saúde, 

pesquisadores e pacientes, haja vista a importância de se entender a história natural da doença, 

obter parâmetros quantitativos de desfechos de medidas em ensaios clínicos a partir de novas 
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intervenções médicas (cirúrgicas e/ou medicamentos) e terapias de reabilitação (9).  Portanto, 

é objetivo do presente estudo traduzir, adaptar culturalmente e testar as medidas psicométricas 

da CMTPedS para a população de crianças e adolescentes com CMT no Brasil. 

 

3.2 METODOLOGIA 
 
3.2.1 Desenho 
 

Trata-se de um estudo exploratório e metodológico, aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da UFVJM (CAE: 02817418.2.1001.5108). As coletas foram realizadas no Centro de 

Reabilitação do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP-

USP). Este estudo foi desenvolvido seguindo as recomendações do Guidelines for reporting 

reliability and agreement studies  (GRRAS) (12).  Este estudo foi constituído por duas fases: 

(1) Tradução e adaptação cultural e (2) avaliação das medidas psicométricas da CMTPedS. O 

manual em português da CMTPedS contendo todas as informações para administração do teste 

está disponível como material suplementar (material suplementar 1). 

 
 

3.2.2 Participantes 

Para a tradução e adaptação cultural da versão em inglês da CMTPeds, foram envolvidos 

4 tradutores, 30 fisioterapeutas e 3 pesquisadores. Para avaliar a confiabilidade foram 

selecionados por conveniência 22 pacientes com diagnóstico de CMT. Os critérios de inclusão: 

crianças e adolescentes com idade entre 3 a 20 anos, diagnosticados com neuropatias 

hereditárias classificadas como CMT1, CMT2 ou CMT4, e todos os pais ou responsáveis 

receberam e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. Os critérios de exclusão: 

crianças que apresentassem diagnóstico de neuropatia adquirida (neuropatias relacionadas com 

medicamentos), polineuropatias diabéticas, polineuropatia desmielinizante inflamatória 

crônica, miopatias hereditárias e pacientes em estágio avançados da CMT.  

 

3.2.3 Tradução e adaptação cultural 
 

A tradução da versão original em inglês da CMTPeds foi realizada segundo a 

metodologia de Beaton et. al (13) e Guillemin e.al (14), em consonância com as recomendações 

da Scientific Advisory Commitee of the Medical Outcomes Trust. Inicialmente foi realizado 

contato com o autor da versão original da Escala CMTPedS (Joshua Burns) para que o mesmo 

pudesse autorizar e acompanhar todo o processo de tradução e adaptação cultural. A tradução 
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para a língua portuguesa foi realizada por dois tradutores independentes, ambos tendo o 

português como língua de origem e fluência em inglês, sendo um tradutor técnico e um 

profissional da saúde, cientes dos objetivos da tradução. A tradução foi realizada de forma 

individualizada, e ao final foi realizada a síntese das traduções. Essa etapa objetivou a detecção 

de erros e interpretações divergentes em itens ambíguos por parte de cada um dos tradutores, 

favorecendo um consenso após a análise, dando origem à primeira versão em português. 

Essa primeira versão foi traduzida novamente para o inglês (tradução reversa) por dois 

tradutores independentes, sendo a primeira língua o inglês, mas com fluência na língua 

portuguesa, e que não haviam participado da etapa anterior. Os dois tradutores não estavam 

cientes da versão original e dos objetivos do trabalho. Foram obtidas duas versões em inglês, 

que foram revisadas por um comitê multidisciplinar, composto por três pesquisadores com 

experiência na área. Essa etapa teve por finalidade comparar as versões fonte e final, usando 

técnicas estruturadas para resolver discrepâncias, modificar o formato, rejeitando termos não 

apropriados, e verificar a equivalência das versões fonte e final ao término do processo. 

Portanto, após o consenso, obteve-se uma segunda versão em português. A versão final em 

português foi aplicada a um grupo de 30 fisioterapeutas, que responderam a um 

questionário(enviado via e-mail) relacionado ao nível de compreensão das alternativas, 

verificando possíveis dúvidas quanto aos termos utilizados na avaliação da CMTPedS.  

A CMTPeds é formada por 11 itens que avaliam diferentes aspectos da funcionalidade 

(estrutura e função, atividade e participação) função motora fina e grossa, força, sensibilidade 

e equilíbrio (2,9,11). O escore bruto é transformado em Z-score e então em escore total final da 

escala (PedScore) considerando idade/sexo. O PedScore é calculado por meio da calculadora 

online, disponível em www.cmtpeds.org. A pontuação máxima do PedScore é de 44 pontos, 

quanto mais alto o escore melhor a funcionalidade (11).  

 

3.2.4 Avaliação da confiabilidade interavaliadores 
 

Nesta etapa os dois avaliadores participaram de um curso de treinamento presencial com 

(carga horária de oito horas) com os pesquisadores responsáveis pela escala no Brasil. A 

confiabilidade interavaliadores foi definida quando dois avaliadores diferentes aplicaram a 

escala. As avaliações da confiabilidade interavaliadores foram realizadas no mesmo dia com 

intervalo de uma hora. 
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3.2.5 Análise estatística 
 

Na etapa 1, a análise da adaptação transcultural foi dada pela frequência (%), 

considerada ideal igual ou superior de 80% para os especialistas para cada questão do 

CMTPedS relacionado à resposta obtida no questionário de compreensão (pré-teste). Na etapa 

2, foram realizadas as análises das medidas psicométricas. O teste Shapiro-Wilk foi usado para 

checar a normalidade dos dados. A estatística descritiva foi apresentada como média e desvio 

padrão (DP). Os escores das diferentes análises dos examinadores foram comparadas pela 

análise da variância (ANOVA) seguida pelo pós-teste de Tukey (15). A confiabilidade 

interavaliadores foi testada usando o coeficiente de correlação intra-classe (ICC2,1), usando um 

modelo two-way mixed. Valores de ICC menores do que 0.69 indicam pobre confiabilidade; 

valores entre 0.70 e 0.79 são considerados aceitáveis; valores entre 0.80 e 0.89 indicam boa 

confiabilidade e a partir de 0.90 a 1.0 excelente confiabilidade (16). As análises por meio do 

Bland-Altman foram usadas para verificar a concordância entre as medidas (16). O coeficiente 

de correlação de Pearson >0.5 foi considerado como uma alta correlação. O erro padrão da 

média (EPM) foi calculado pela multiplicação DP das diferenças das médias entre as duas 

medidas pela raiz quadrada de um menos o ICC (diferença do DP *√ 1−ICC). A mínima 

mudança detectável (MMD) foi calculada usando a fórmula MMD=1.96 *√ 2 * EPM. Para a 

avaliação da consistência interna foi realizado o cálculo do coeficiente alfa de Cronbach (α). 

Um valor de alfa entre 0.7 e 0.9 é considerado bom e maior que 0.90 excelente (17). Os dados 

foram analisados no software estatístico SPSS versão 22.0. 

 

3.3 RESULTADOS 
 
3.3.1 Tradução e adaptação cultural 
 

A primeira versão da CMTPedS pós tradução para o português, e as duas em inglês 

foram encaminhadas para o comitê de três pesquisadores, ambas sendo analisadas e 

modificadas de acordo com os erros gramaticais e de tradução, que poderiam alterar o sentido 

e dificultar o entendimento dos itens. Após a revisão do comitê, as alternativas foram 

reformuladas, e alguns termos substituídos por outros similares, tais como “Newton” por “Kg”, 

“pinicadas” por dor e “salto longo” por “salto”. 

Ao final desse processo, obteve-se a segunda versão, que foi enviada para o comitê de 

especialistas composta por 30 fisioterapeutas. Para o processo de adaptação cultural, foi 

estabelecido um intervalo de confiança de 20% para as alternativas compreendidas e não- 
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compreendidas. Não houve nenhum item da escala que apresentou índice de não-compreensão 

igual ou superior a 20%. Portanto, não foi necessário realizar modificações na escala, sendo 

então considerada a versão final em português da CMTPedS (Figura 1). 

Escala Pediátrica Charcot-Marie-Tooth 
1. Avaliação inicial      Reavaliação     Data: 

2.  

Perfil do paciente 

IDENTIFICAÇÃO:   Data de Nascimento: Idade:  Gênero: Menino  Menina   
Altura (m): Peso (kg): Mão dominante: D  E 

 
Pé dominante: D  E 
 

Diagnóstico: 

Sintomas: Dor no pé  Cãibras nas pernas  Tornozelos instáveis Tropeços diários e/ou quedas  Dor na 
mão 

Fraqueza nas mãos 
 

Mãos trêmulas  Sintomas sensoriais (e.x.: agulhadas, formigamento, dormência, pinicadas)  

Teste de Lunge (graus) Esquerdo: Direito: 
Índice da Postura do 
pé 

Palpação da cabeça do tálus   
Curvas acima e abaixo dos maléolos laterais   
Inversão/eversão dos calcâneos   
Arqueamento na região talo-navicular   
Congruência do arco longitudinal medial   
Abdução ou adução do antepé    
Total (-12 a 12)   

 
Destreza da mão 
1. Teste de destreza funcional (s)  2. Teste dos nove buracos (s)  

3.  

Força Tentativa 1 Tentativa 2 Tentativa 3 Média 
3. Força de Preensão (N)      X2:*  
4. Plantiflexão do pé (N)     
5. Dorsiflexão do pé (N)     
Sensibilidade 0 1 2 3 4 Pontuação 

6. Dor Normal 

Reduzida na/ou 
abaixo da altura 
dos ossos do 
tornozelo 

Reduzida na/ou 
abaixo da linha da 
panturrilha 

Reduzida acima da linha da 
panturrilha até os joelhos 

Reduzida 
acima do joelho 
(acima do topo 
da patela) 

 

7. Vibração Normal 
Reduzida no 
primeiro 
metatarso 

Reduzida no 
tornozelo 

Reduzida nos joelhos 
(tuberosidade da tíbia) 

Ausente no 
joelho e no 
tornozelo 

 

4.  

Equilíbrio 
Necessidade de Tecnologia Assistiva (ex. AFO) Sim/Não. Descreva a 
tecnologia assistiva e o calçado: 

 

8. Teste de Bruininks-
Oseretsky  

Pontuação Bruta Realize a segunda tentativa apenas se o examinado não 
conseguir a pontuação máxima na primeira tentativa. 

Pontuação 
Tentativa 1 Tentativa2 

De pé sobre a linha e com 
pés afastados - olhos 
abertos 

 
 

 Faixa 0.0-
0.9 

1.0-
2.9 

3.0-
5.9 

6.0-
9.9 

10   

Ponto 0 1 2 3 4 

Andar para frente sobre a 
linha 

  Faixa 0 1-2 3-4 5 6  
Ponto 0 1 2 3 4 

De pé sobre a linha em 
uma perna só - olhos 
abertos 

  Faixa 0.0-
0.9 

1.0-
2.9 

3.0-
5.9 

6.0-
9.9 

10  

Ponto 0 1 2 3 4 

De pé sobre a linha e com 
pés afastados - olhos 
fechados 

  Faixa 0.0-
0.9 

1.0-
2.9 

3.0-
5.9 

6.0-
9.9 

10  

Ponto 0 1 2 3 4 

Andar para frente sobre a 
linha com calcanhar-dedo 
do pé 

  Faixa 0 1-2 3-4 5 6  
Ponto 0 1 2 3 4 

De pé sobre a linha em 
uma perna só - olhos 
fechados 

  Faixa 0.0-
0.9 

1.0-
2.9 

3.0-
5.9 

6.0-
9.9 

10  

Ponto 0 1 2 3 4 

De pé em uma perna só 
sobre a barra de equilíbrio 
- olhos abertos 

  Faixa 0.0-
0.9 

1.0-
2.9 

3.0-
5.9 

6.0-
9.9 

10  

Ponto 0 1 2 3 4 

Ficar de pé sobre a barra 
de equilíbrio com 
calcanhar-dedo do pé 

  Faixa 0.0-
0.9 

1.0-
2.9 

3.0-
5.9 

6.0-
9.9 

10  

Ponto 0 1 2 3 4 

Ficar em uma perna só em 
barra de equilíbrio – olhos 
fechados 

  Faixa 0.0-
0.9 

1.0-
2.9 

3.0-
4.9 

5.0-
7.9 

8.0-
9.9 

10  

Ponto 0 1 2 3 4 5 

   Subescala de Equilíbrio do Teste de Capacidade Motora de Bruininks Oseretsky, Segunda Edição (BOT-2). Copyright© 2005 NCS Pearson, Inc. Adaptado e 
reproduzido com permissão. Todos os direitos reservados. Total  

*Multiplica-se por 2 caso seja o dinamômetro Citec. 
 

Função motora 
Necessidade de Tecnologia Assistiva (ex: AFO) Sim/Não: Descrever 
a tecnologia assistiva e calçado:  

 

9. Marcha Pé Caído: Não   Pouco  
Sim  

Dificuldade ao andar nos calcanhares: Não 

 Pouca  Sim  
Dificuldade ao andar na ponta dos dedos: Não   Pouca  
Sim  

10. Salto (cm)  11. Teste de caminhada de seis 
minutos (m) 

 

5.  

Pontuação dos itens (0-4) Pontuação total (0-44) 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.  
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3.3.2 Participantes do estudo 
 

O estudo incluiu 22 participantes, sendo dois considerados perda amostral por recusa 

durante a realização dos testes. A amostra final foi constituída de 20 participantes, sendo 9 do 

sexo masculino e 11 do sexo feminino. A caracterização da amostra pode ser visualizada na 

tabela 1. 

 

Tabela 1. Características dos sujeitos da amostra. 
 

Características (n = 20) 

Idade (anos) 13.9 (3.4) 

Peso (Kg) 56.3 (21.4) 

Altura (m) 1.6 (0.2) 

IMC (kg/m2) 22.1 (6.3) 

CMT (%)  

CMT1A 60 

CMT2A 15 

CMT 25 

Os dados são apresentados como média e desvio padrão (DP). IMC= Índice Massa Corporal / 
CMT=Charcot-Marie-Tooth de acordo com suas classificações. 
 
 
3.3.3 Medidas psicométricas 
 

O coeficiente de correlação intraclasse (ICC2,1) do resultado total do PedScore foi 

considerado excelente (ICC2,1=0.93, 95% CI=0.83-0.97), demonstrando excelente 

confiabilidade interexaminadores em ambas avaliações do instrumento. O alfa de Cronbach’s 

para o PedScore total foi considerado de 0.85. O alto valor de alfa da escala mostrou boa 

consistência interna, indicando confiabilidade dos dados obtidos. O EPM(Erro Padrão de 

Medida) foi de 36,0 e a MDD de 16,6. O EPM reflete o erro absoluto do instrumento e a MDD 

indica a menor mudança no escore individual que pode ser interpretada com uma mudança 

‘real’, acima do erro de medição de um indivíduo. A concordância entre as medidas obtidas 

entre o primeiro e o segundo avaliador são apresentadas na figura 2. Observou-se um bias 

próximo a zero e as variações das concordâncias apresentaram-se entre os desvios padrões, 

exceto para um paciente que mostrou um resultado superior ao limite de concordância. A 
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correlação foi significativa (p=0.00) entre os examinadores (r=0.98), considerada uma alta 

correlação.  

 

 
 
 

 
 

Figura 2. Bland-Altman das diferenças do PedScore total interavaliadores. SD=Desvio 
padrão. 

 
3.4 DISCUSSÃO 

Com base nos resultados do presente estudo a versão brasileira da CMTPedS apresentou 

adequada confiabilidade na população de crianças e adolescentes com CMT do Brasil. Desde a 

sua criação, a escala CMTPedS vem sendo utilizada na avaliação de crianças com diagnóstico 

de CMT para fins de mensurar as limitações funcionais causadas pela doença (11,17,34). 

Estudos tem mostrado que é um instrumento válido e sensível aos diferentes subtipos de CMT, 

sendo capaz também de mensurar a história natural da doença (4,17), considerando os domínios 

da estrutura e função do corpo (destreza, sensação, dor, força, equilíbrio), e atividade e 

participação (e.g., teste de caminhada de seis minutos) como proposto pela Classificação 

Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) (2,4,9,14). Portanto, mostrando-

se como uma importante ferramenta para profissionais da saúde que necessitam avaliar e 

acompanhar os desfechos clínicos desta condição de saúde dentro de uma abordagem 

contemporânea.  

Atualmente, o instrumento CMTPeds foi apenas traduzido para o francês, baseado nas 

Diretrizes da Food and Drug Administration (FDA), e testado em 14 crianças, e segundo 

autores o instrumento demonstrou ser bem tolerado e promissor tanto para o monitoramento 

quanto para a realização de ensaios clínicos em crianças com CMT (27). Entretanto, nenhum 
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outro país realizou a sua tradução, adaptação cultural e análise das medidas psicométricas 

seguindo as recomendações internacionais. Os processos de tradução e adaptação transcultural 

de instrumentos devem seguir procedimentos que envolvem critérios padronizados para fins de 

compreensão unificada. Assim, este estudo destaca-se como sendo o primeiro a traduzir, e a 

testar as propriedades psicométricas na população brasileira. Neste trabalho, foram avaliadas 

tanto a equivalência dos significados nas duas culturas quanto a manutenção do significado que 

cada item apresentava na língua nativa. As pequenas alterações que foram realizadas, de acordo 

com as sugestões do comitê multidisciplinar, possibilitaram em uma maior compreensão da 

versão brasileira da CMTPedS.  

Dentre as alterações na escala, podemos destacar a avaliação de força, onde a escala 

original preconiza a utilização do aparelho de dinamometria da marca Citec®, sendo necessário 

multiplicar por dois o valor encontrado (4). Entretanto a literatura aponta que outras marcas 

apresentam alta confiabilidade com instrumentos considerados padrão ouro na avaliação da 

força muscular, tal como dinamômetro da marca Lafayette® utilizado neste presente estudo. 

(35). 

A versão brasileira da CMTPedS mostrou boa consistência interna e ser confiável para 

crianças e adolescente com CMT. Estes dados estão em consonância com o estudo original de 

validação que apresentou um ICC2,4 =0,95 e coeficiente alfa de 0,82(4). As demais medidas de 

confiabilidades apresentadas (correlação, condordância e MMD) em nosso estudo atestam a 

excelente confiabilidade interavaliadores da escala, embora não possam ser contrastadas com 

outros estudos por não apresentarem análises similares tal como no estudo original, bem como 

ausência de estudos em outras populações com CMT. A MMD é uma medida de confiabilide 

importante para a prática clínica e em pesquisas, haja vista que pode indicar um ponto de partida 

para mudanças significativa frente às intervenções. Acreditamos o alto valor encontrado na 

MMD deve-se ao baixo número amostral, bem como a maior variabilidade dos tipos clínicos 

incluídos nesta amostra. 

Apesar de haver outros instrumentos traduzidos, validados e confiáveis para crianças e 

adolescentes com disfunções neuromusculoesqueléticas (e.g., distrofias musculares) no Brasil, 

tais como a Medida da Função Motora (MFM), tal instrumento apresenta limitações quanto ao 

seu uso em outras condições, tais como a CMT(36). Assim, a versão brasileira da CMTPedS 

deve ser incorporada no cenário da prática clínica e pesquisa no Brasil em substituição a 

instrumentos pouco sensíveis para a população de CMT. 

Este estudo apresenta pontos fortes, tais como um número amostral satisfatório 

considerando uma condição de saúde rara, bem como a diversidade de medidas de propriedades 
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psicométricas apresentadas. Apesar disto, pode-se citar alguns pontos fracos do estudo: (1) não 

foi possível apresentar a confiabilidade intra-avaliadores devido à logística de coleta e não 

comparecimento dos sujeitos que em sua maioria residiam em outra localização fora do 

município de coleta; e (2) coleta realizada em um único centro de referência nacional. 

Entretanto, acreditamos que a população avaliada apresenta variabilidade suficiente, tendo em 

vista que é um centro de referência nacional para esta população; além disso a dificuldade em 

obter a confiabilidade intra-avaliador não inviabiliza os resultados destes estudo, haja vista as 

análises inter-avaliadores mostraram-se excelentes.   

A versão brasileira da CMTPedS apresentou adequada e com alta confiabilidade 

interavaliadores para a população de crianças e adolescentes com CMT do Brasil. 
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Apêndice 
 
Apêndice 1- Questionário de Compreensão da CMTPedS 
 

QUESTIONÁRIO DE COMPREENSÃO DA CMTPedS 
 

Instruções: Prezado(a) Fisioterapeuta, nesse questionário você irá assinalar seu entendimento quanto 
os itens da Escala CMTPedS. Você irá classificar se o item foi: Difícil, confuso, se utilizou palavras 
difíceis, constrangedora e como perguntaria, assim como uma lacuna para comentários. Você poderá 
ainda utilizar o manual da escala para facilitar o entendimento dos itens. 

 
Obs: Não deixe nenhuma questão em branco, em vista que sua participação é imprescindível para a 
finalização do estudo! 
 

ESCALA PEDIÁTRICA DE CHARCOT-MARIE-TOOTH 

Quest
ão  

Reposta 
Difícil

? 
Confusa? Palavras 

Difíceis? 
Constrangedora? Como Você 

perguntaria? 
Comentários 

1. Functional  
Dexterity Test 
(s) 

      
 

Resposta 1 
 
 

      
 

2. Nine hole 
peg Test (s) 

      
 

Resposta 2 
 
 

      
 

3. Força de 
Preensão (N) 

      
 

Resposta 3 
 
 

      
 

4. Plantiflexão 
do pé (N) 

      
 

Resposta 4 
 
 

      
 

 
5. Dorsiflexão 
do pé (N) 

      
 

Resposta 5 
 
 
 

      
 

6. Dor 
Normal  
Reduzida 
abaixo ou nos 
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ossos do 
tornozelo  
Reduzida na/ ou 
abaixo da linha 
da panturrilha 
Reduzida acima 
da linha da 
panturrilha até 
os joelhos  
Reduzida acima 
do joelho 
(acima do topo 
da patela)  
Resposta 6 
 
 
 
 
 

      
 

7. Vibração 
Normal 
Reduzida no 
primeiro 
metatarso  
Reduzida no 
tornozelo  
Reduzida nos 
joelhos 
(tuberosidade da 
tíbia) 
Ausente no 
joelho e no 
tornozelo  

     

 
 

Resposta 7 
 
 
 

      
 

8.Teste de 
Bruininks- 
Oseretsky 
Necessidade de 
tecnologia 
assistiva  
De pé sobre a 
linha e com pés 
afastados- olhos 
abertos  
Andar para 
frente sobre a 
linha  
De pé sobre a 
linha em uma 
perna só- olhos 
abertos  
Andar para 
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frente sobre a 
linha com 
calcanhar-dedo 
do pé 
De pé sobre a 
linha em uma 
perna só- olhos 
fechados  
De pé em uma 
perna só sobre a 
barra de 
equilibrio – 
olhos abertos  
Fica na ponta 
dos pés sobre a 
barra de 
equilíbrio  
Fica em uma 
perna só sobre a 
barra de 
equilíbrio-olhos 
fechados 
Resposta 8 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

9. Marcha 
Pé caído 
Dificuldade ao 
andar nos 
calcanhares  
Dificuldade ao 
andar na ponta 
dos dedos  

      
 

Resposta 9 
 
 

      
 

10. Salto (cm)       
 

Resposta 10 
 
 

      
 

11.Teste de 
caminhada de 
seis 
minutos(m) 

      
 

Resposta 11 
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ANEXOS 
 
Anexo I- Manual CMTPedS traduzido para o português brasileiro 
 
 

 

 

cmtpediatricscale 

 
 
 
 
 

Instruções e materiais necessários para 
aplicar a Escala Pediátrica Charcot-

Marie-Tooth (CMTPedS). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

©J Burns et al and the Inherited Neuropathies 
Consortium 2011 
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 Escala Pediátrica Charcot-Marie-Tooth 

1. Avaliação inicial  Reavaliação  Data: 
2. 

Perfil do paciente 
IDENTIFICAÇÃO: Data de Nascimento: Idade: Gênero:   
Altura (m): Peso (kg):  

 
 

 
Diagnóstico: 

Sintomas:   Tornozelos   Dor na 
 

Fraqueza nas mãos 
 

  

Teste de Lunge (graus) Esquerdo: Direito: 
Índice da Postura do 
pé 

Palpação da cabeça do tálus   

Curvas acima e abaixo dos maléolos laterais   

Inversão/eversão dos calcâneos   

Arqueamento na região talo-navicular   

Congruência do arco longitudinal medial   

Abdução ou adução do antepé   

Total (-12 a 12)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Multiplica-se por 2 caso seja o dinamômetro Citec. 
 
 
 
 
 
 
 

5.

Destreza da mão 

1. Teste de destreza funcional (s)  2. Teste dos nove buracos (s)  

Força Tentativa 1 Tentativa 2 Tentativa 3 Média 
3. Força de Preensão (N)     X2:*  

4. Plantiflexão do pé (N)     

5. Dorsiflexão do pé (N)     

Sensibilidade 0 1 2 3 4 Pontuação 

 
6. Dor 

 
Normal 

Reduzida na/ou 
abaixo da altura 
dos ossos do 
tornozelo 

Reduzida na/ou 
abaixo da linha da 
panturrilha 

 
Reduzida acima da linha da 
panturrilha até os joelhos 

Reduzida 
acima do joelho 
(acima do topo 
da patela) 

 

 
7. Vibração 

 
Normal 

Reduzida no 
primeiro 
metatarso 

Reduzida no 
tornozelo 

Reduzida nos joelhos 
(tuberosidade da tíbia) 

Ausente no 
joelho e no 
tornozelo 

 

Equilíbrio 
Necessidade de Tecnologia Assistiva (ex. AFO) Sim/Não. Descreva a 
tecnologia assistiva e o calçado: 

 

8. Teste de Bruininks- 
Oseretsky 

Pontuação Bruta Realize a segunda tentativa apenas se o examinado não 
conseguir a pontuação máxima na primeira tentativa. 

Pontuação 
Tentativa 1 Tentativa2 

De pé sobre a linha e com 
pés afastados - olhos 
abertos 

  Faixa 0.0- 
0.9 

1.0- 
2.9 

3.0- 
5.9 

6.0- 
9.9 

10   

Ponto 0 1 2 3 4 

Andar para frente sobre a 
linha 

  Faixa 0 1-2 3-4 5 6  

Ponto 0 1 2 3 4 

De pé sobre a linha em 
uma perna só - olhos 
abertos 

  Faixa 0.0- 
0.9 

1.0- 
2.9 

3.0- 
5.9 

6.0- 
9.9 

10  

Ponto 0 1 2 3 4 

De pé sobre a linha e com 
pés afastados - olhos 
fechados 

  Faixa 0.0- 
0.9 

1.0- 
2.9 

3.0- 
5.9 

6.0- 
9.9 

10  

Ponto 0 1 2 3 4 

Andar para frente sobre a 
linha com calcanhar-dedo 
do pé 

  Faixa 0 1-2 3-4 5 6  

Ponto 0 1 2 3 4 

De pé sobre a linha em 
uma perna só - olhos 
fechados 

  Faixa 0.0- 
0.9 

1.0- 
2.9 

3.0- 
5.9 

6.0- 
9.9 

10  

Ponto 0 1 2 3 4 

De pé em uma perna só 
sobre a barra de equilíbrio 
- olhos abertos 

  Faixa 0.0- 
0.9 

1.0- 
2.9 

3.0- 
5.9 

6.0- 
9.9 

10  

Ponto 0 1 2 3 4 

Ficar de pé sobre a barra 
de equilíbrio com 
calcanhar-dedo do pé 

  Faixa 0.0- 
0.9 

1.0- 
2.9 

3.0- 
5.9 

6.0- 
9.9 

10  

Ponto 0 1 2 3 4 

Ficar em uma perna só em 
barra de equilíbrio – olhos 
fechados 

  Faixa 0.0- 
0.9 

1.0- 
2.9 

3.0- 
4.9 

5.0- 
7.9 

8.0- 
9.9 

10  

Ponto 0 1 2 3 4 5 

Subescala de Equilíbrio do Teste de Capacidade Motora de Bruininks Oseretsky, Segunda Edição (BOT-2). Copyright© 2005 NCS Pearson, Inc. Adaptado e 
reproduzido com permissão. Todos os direitos reservados. Total  

Função motora 
Necessidade de Tecnologia Assistiva (ex: AFO) Sim/Não: Descrever 
a tecnologia assistiva e calçado: 

 

9. Marcha Pé Caído: Não Pouco
Sim

Dificuldade ao andar nos calcanhares: Não 
 Pouca Sim

Dificuldade ao andar na ponta dos dedos: Não Pouca 
Sim

10. Salto (cm)  11. Teste de caminhada de seis 
minutos (m) 

 

Pontuação dos itens (0-4) Pontuação total (0-44) 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.  
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escalapediátricacmt 
Lista de Equipamentos 

Item Custo Aproximado 
(USD$) 

 
1. Teste de destreza functional: 
Functional Dexterity Test (FDT): North Coast Medical: www.ncmedical.com 

 
$90 

Digital stopwatch (included with 9-Hole Peg Test Kit)  

2. Teste dos nove buracos: 
Rolyan® 9-Hole Peg Test Kit and Digital stopwatch 

 
$80 

Sammons Preston, Bolingbrook, IL, USA: www.pattersonmedical.com  

3. Força de Preensão: 
Citec hand-hand dynamometer with grip strength applicator, spare batteries (6V) 

 
$1900 

C.I.T. Technics, Haren, The Netherlands: www.citec.nu  

4. Força de Plantiflexores: 
Citec hand-hand dynamometer incl. Grip Strength Applicator, spare batteries (6V) 

 
 
 

Conforme 
acima 

5. Força de Dorsiflexores: 
Citec hand-hand dynamometer incl. Grip Strength Applicator, spare batteries (6V) 

 
 

Conforme 
acima 

6. Dor: Neurotips™ (100): Owen Mumford Ltd, Oxford, UK: www.owenmumford.com $20 

7. Vibração: 
Rydel Seiffer tuning fork, C 64 Hz / c 128 Hz detachable clamps 
Arno Barthelmes & Co. GmbH - Tuttlingen – Germany: www.barthelmes.info 

 
 

$150 

8. Equilíbrio 
Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency, 2nd Ed (BOT-2): Balance Beam with Bag 

 

$197 

NCS Pearson, Upper Saddle River, NJ, USA: www.pearsonassessments.com + stopwatch  

9. Marcha (não se aplica) 
 

10. Salto: fita métrica (150 cm) $10 

11. Teste de Caminhada de 6 minutos: dois cones pequenos, contador de 
voltas, cronômetro e fita métrica (30 m) 

$60 

Outros Equipamentos para avaliar o perfil do paciente:  

Ïndice da Postura do Pé: Folha de pontuação e 
manual: 
www.leeds.ac.uk/medicine/FASTER/fpi.htm 

Free 

Teste de Lunge: Inclinômetro digital: www.fabricationenterprises.com $150 

http://www.ncmedical.com/
http://www.pattersonmedical.com/
http://www.citec.nu/
http://www.owenmumford.com/
http://www.barthelmes.info/
http://www.pearsonassessments.com/
http://www.leeds.ac.uk/medicine/FASTER/fpi.htm
http://www.fabricationenterprises.com/


42 
 

 
 

INSTRUÇÕES DOS ITENS 
1. Teste de destreza funcional 

 
Antecedentes/Objetivos: O Teste de Destreza Funcional (TDF) é um teste de destreza 

da mão que provê informações a respeito do uso dos dedos e da mão para as atividades 
diárias. Por exemplo: abotoar, amarrar os cadarços do sapato, enroscar uma porca e um 
parafuso. O TDF tem demostrado boa validade e confiabilidade em controles 
saudáveis1,2 e em adultos com CMT3. Ele tem se correlacionado com a sensação da 
pressão de um leve toque, tal qual quando se utiliza os monofilamentos Semmes 
Weinstein4. 

 
Posição do Teste : solicite a criança a se sentar 

em uma cadeira com a tábua de teste do TDF 
sobre a mesa, em frente a ela. A borda proximal 
do TDF deve estar posicionada a 10cm da borda 
da mesa. 

 
Procedimentos de Teste : o avaliador 

explica a cada criança que o objetivo do 
teste é virar os pinos de cabeça para baixo 
o mais rápido possível utilizando a mão 
dominante. A criança é instruída a iniciar 
pela parte superior da tábua de  teste e  
retirar os  pinos em  zig - zag ( da esquerda 
para à direita e da direita para à esquerda, 
ou vice- versa).  

 
O avaliador diz: 
“ Eu não quero que você vire sua mão para cima ( supino), toque a tábua 
de teste para ajudar a virar o pino, toque a tábua de teste com a sua outra 
mão ( l ivre),  deixe a tábua de teste encostar no seu  peito, ou  deixe cair 
o  pino. Veja, quero  que você me observe fazendo e depois você pode 
praticar. ” 

 
O avaliador demonstra como se faz virando 4 pinos. Logo em seguida, deixe a criança 
treinar virar mais que 4 pinos com a mão dominante . Feito o treino inicial o avaliador 
clínico diz: 
“ Eu quero que você vire os pinos o mais rápido que você puder. Você está pronto? 
Vai.” 

 
O avaliador dispara o cronômetro ao dizer “vai” e pára o cronômetro quando a 

criança solta o último pino. O tempo deve ser anotado em segundos. 
Para aquelas crianças que são incapazes de realizar o TDF devido à gravidade da CMT 
ou realiza de forma bastante lenta, a pontuação dada deverá ser de 150 segundos, que é 
o valor máximo de CMT na infância. 

 
Nota: A pontuação do TDF para adultos atribui as seguintes penalidades: 5 segundos adicionais 
nos casos de supinar ou tocar na tábua de teste com o pino e 10 segundos adicionais se deixar cair 
um pino. Estudos anteriores sugerem que a atribuição de penalidades na criança é inapropriada 
devido à menor capacidade de manter a atenção e maior distração. Decidiu-se por basear os nossos 
cálculos nos dados de adultos sem penalidades (somente o tempo). Em vez disso, se ocorrer uma 
penalidade (supinação, toque na tábua de teste, e queda do pino) basta parar o cronômetro e 
recolocar o pino. Esta tentativa repetida em realizar a tarefa configuraria uma penalidade no tempo 
por si só5. 
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2. Teste dos nove buracos 

 
Antecedentes/Objetivos: O teste dos 

nove buracos é usado para examinar a 
habilidade motora fina, a destreza e a 
coordenação mão/olho, como uma 
medida da função da mão. Este mostrou 
ser altamente reprodutível e válido para 
crianças saudáveis e adultos com CMT 6-

9 e as normas estão disponíveis7. 
Posição de Teste: Em uma mesa com 

cadeira, posicione a tábua de teste 
centralizada sobre a mesa em frente ao 
participante de forma que o lado 
recipiente da tábua fique do mesmo lado 
da mão que está sendo testada. 

 
Procedimentos de Teste: o avaliador 

demonstra com 4 pinos. A criança faz 
uma tentativa teste com 4 pinos usando 
sua mão dominante. 

 
O avaliador diz: 
"Este é um teste cronometrado para ver o quão rápido você consegue colocar os 
pinos e depois retirá-los de volta. Pegue um pino de cada vez. Eu quero que você faça 
o melhor que puder. Você está pronto? Vai." 

 
O cronômetro é disparado quando o avaliador diz 'vai' e parado quando o último pino é 
devolvido ao recipiente. Caso caia algum pino, pare o cronômetro e recoloque o pino na 
posição inicial. O tempo necessário, em segundos, para inserir os 9 pinos e removê-los 
novamente é anotado. 
Para aquelas crianças que são incapazes de realizar o teste dos nove buracos devido à 
gravidade da CMT ou realiza de forma bastante lenta, a pontuação dada deverá ser de 
150 segundos, que é maior que o valor máximo de CMT na infância. 

 
 

3. Força de Preensão 
 

Antecedentes/Objetivos: a força de preensão é 
quantificada usando o dinamômetro de mão Citec. O teste 
muscular quantitativo da força da mão usando 
procedimentos padronizados mostrou ser altamente 
confiável e válido em crianças e adultos com uma 
variedade de condições neuromusculares.6,8,10-12 

 
Posição do Teste: a criança é convidada a sentar-se em 
uma cadeira com os pés apoiados. O braço de teste é 
posicionado com o ombro aduzido e em rotação neutra, 
cotovelo flexionado a 90 graus, antebraço em neutro com 
o punho entre 0 e 30 graus de extensão e 0 a 15 graus de 
desvio ulnar. 

 
Procedimentos de Teste: Três testes válidos de 3 a 5 

segundos para cada grupo muscular da mão dominante 
são anotados e feito a média dos valores. Solicita-se a 
criança a segurar o dinamômetro de mão com os dedos 
em torno da pega. A criança é instruída a apertar o 
dinamômetro o mais forte que puder. Certifique-se de que 
o visor de exibição do dinamômetro de mão está longe do 
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paciente. 
De acordo com as instruções do fabricante, o valor exibido no display deve ser multiplicado por 2 (a 

pega do dinamômetro passa a força medida em uma proporção de 1: 2). Para aqueles que não conseguem realizar 
a força de preensão devido à gravidade da CMT ou são muito fracos, pontue 0 Newtons. 
 

 
1. Força de Plantiflexão 

2. Força de Dorsifle 
Antecedentes/Objetivos: a força de flexão plantar e 

dorsiflexão são quantificadas usando o dinamômetro 
manual Citec. Usando procedimentos padronizados, a 
confiabilidade e validade do uso de dinamometria manual 
para medir a força do pé mostrou ser aceitável em crianças13 

e adultos.14 

Posição do teste: a criança deve estar sentada com os 
quadris flexionados e os joelhos estendidos 
confortavelmente (long sitting). O avaliador estabiliza o 
membro inferior proximalmente à articulação do tornozelo. 
O dinamômetro é posicionado de acordo com o grupo 
muscular a ser testado. 

 
Plantiflexão: O dinamômetro manual é posicionado 

contra a superfície plantar do pé proximamente às cabeças 
dos metatarsos (Figura 1). Em crianças mais velhas, os 
plantiflexores saudáveis são muito fortes para testar, então 
estaremos medindo fraqueza. Para a plantiflexão, se o 
paciente vence o avaliador clínico, pontue 250 Newtons. 

 
Dorsiflexão: O dinamômetro de mão é posicionado 

contra a superfície dorsal do pé proximamente às cabeças 
dos metatarsos (Figura 2). 

 
Procedimentos de teste: O avaliador mantém o dinamômetro manual parado 

enquanto a criança exerce uma força máxima contra ele. Deve-se anotar o esforço 
máximo exercido na posição do meio do pé. Três tentativas válidas de 3 a 5 segundos 
para cada grupo muscular do pé dominante deve ser anotada e é feita uma média dos 
valores. Para aqueles incapazes de realizar força de plantiflexão ou dorsiflexão devido à 
gravidade da CMT ou fraqueza importante, pontue 0 Newtons. 
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3. Dor 
 

Antecedentes/Objetivos: O exame sensorial requer o uso de instrumentos que são 
estranhos para a maioria das crianças e, por isso, o avaliador deve explicar 
cuidadosamente a cada criança quais as sensações a serem esperadas de cada 
instrumento antes de iniciar o exame (Para ajudar a se familiarizar, deixe a criança 
experimentar em si mesma). 

 
Posição do Teste: Somente o membro inferior dominante é testado. Todas as 

crianças devem ficar com os olhos fechados durante o teste, a fim de ajudá-las a manter 
o foco durante todo o exame. 

 
Procedimentos de Teste: A primeira parte importante deste exame é determinar se 

a criança é capaz de discriminar entre os lados rombudo e afiado do Neurotip ™. Este 
teste deve ser realizado pela primeira vez em uma região com sensação normal 
"esperada" (coxa distal ou acima do topo da patela). Se a criança não sentir dor, marque 
4 e vá para o próximo teste. Caso ela sinta dor, o teste será realizado nos membros 
inferiores (da direção distal para proximal) e graduado de acordo com os 4 níveis 
mostrados abaixo da Escala de Neuropatia CMT (CMTNS-2°, 2010): 

 
 

0 Normal 
1 Diminuída abaixo ou ao nível dos ossos do tornozelo 

(nota: Abaixo da linha passando pelos maléolos 
2 Diminuída abaixo ou na linha média da panturrilha 
3 Diminuída acima da linha média da panturrilha, incluindo o 

joelho (Joelho =parte superior da patela) 
4 Diminuída acima do joelho (acima do topo da patela) 
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4. Vibração 

 
 

Antecedentes/Objetivos: Como citado acima, o exame sensorial requer o uso de 
instrumentos que são estranhos para a maioria das crianças e, por isso, o avaliador deve 
explicar cuidadosamente a cada criança quais as sensações a serem esperadas de cada 
instrumento antes de iniciar o exame. Para ajudar a se familiarizar, deixe a criança 
experimentar em si mesma. 

 
Posição do Teste: Somente o membro inferior dominante é testado. Todas as 

crianças devem ficar de olhos fechados durante o teste, a fim de ajudá-los a manter a 
concentração durante todo o exame. 

 
Procedimentos de Teste: Determine se a criança é capaz de sentir a vibração do 

diapasão sobre uma região óssea com sensação normal "esperada" (clavículas). Coloque 
o diapasão em movimento comprimindo as hastes em um movimento de encravamento 
de dedos. À medida que as hastes começam a oscilar, a ilusão de dois triângulos será 
visível em cada lado. A criança é convidada a indicar o momento em que não pode mais 
perceber o estímulo vibratório decrescente. Leia o triângulo preto. Se a criança não sentir 
nenhuma vibração, marque 4 e vá para o próximo teste. Se a criança sentir a vibração, o 
teste será realizado nos membros inferiores (da direção distal para proximal) e graduado 
de acordo com os 4 níveis descritos abaixo da Escala de Neuropatia CMT (CMTNS-2°, 
2010): 

 
 

0 Normal (>5)15 
1 Diminuída no primeiro metatarso 
2 Diminuída no tornozelo 
3 Diminuída no joelho (tuberosidade da tíbia) 
4 Ausentes no joelho e nos tornozelos 
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5. Equilíbrio 

 
Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency, Second Edition (BOT-2) (NCS Pearson, Upper Saddle 
River, NJ, USA): Balance subtest. 

 
Antecedentes/Objetivos: O BOT-2 é um teste administrado individualmente que 

usa atividades envolvidas e dirigidas a objetivos que medem uma ampla gama de 
habilidades motoras em indivíduos 
<21 anos. Usaremos o subteste BOT-2 de equilíbrio. 

 
Os testes de equilíbrio de pé e da marcha incluem: ficar com os pés separados 

sobre uma linha (olhos abertos/fechados); andar sobre uma linha para a frente e andar 
sobre uma linha para frente com calcanhar-dedo do pé; ficar de pé em uma perna sobre 
uma linha (olhos abertos/fechados); ficar de pé em uma perna em uma barra de equilíbrio 
(olhos abertos/fechados); e ficar de pé sobre uma barra de equilíbrio com calcanhar-dedo 
do pé.16 O BOT-2 incorpora dados normativos equivalentes de idade e é considerado 
como uma medida confiável e válida da habilidade motora.17 

 
Configuração do Percurso 

 

 
 
 

Orientações Gerais 

 Desempenhe utilizando o percurso a partir da “linha inicial” (Examiner 

Throwing Line) para a “linha final” (End Line) e o alvo na parede (veja o 
diagrama acima) (Wall with Target). 

 Coloque o alvo na parede no nível apropriado para a altura da criança, com a 
parte inferior do alvo no nível do olho do examinador. 

 Para itens que utilizam a barra de equilíbrio, coloque a barra na "linha final" 
 Para cada item, somente realize um segundo teste se a criança não ganhar a 

pontuação máxima em seu primeiro teste. 
 Antes de realizar cada item, ensine a tarefa à criança usando instruções verbais 

e não-verbais, conforme necessário, para garantir a compreensão da criança a 
respeito da tarefa. 

 
Os testes devem ser realizados com os pés descalços e sem tecnologia assistiva. Se 

forem necessárias tecnologias assistivas (por exemplo, AFO), elas devem ser claramente 
documentadas com os detalhes do calçado e repetidos no seguimento. Para aqueles que 
não conseguem realizar o item Equilíbrio devido à gravidade da CMT, marque 0 ponto. 
Veja na página Instruções do Subteste de Equilíbrio Bruininks Oseretsky-2: 
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Bruininks Oseretsky-2 Item 1. De pé sobre a linha e com os pés afastados - olhos abertos 
 

Procedimentos: 

 Criança de pé, com os pés juntos, pé dominante 
sobre e paralelamente à linha; 

 A criança coloca as mãos nos quadris; 
 A criança dá um passo natural para frente, 

colocando o pé não dominante sobre e 
paralelamente a linha e olha para o alvo. 

 
Pontuação: 

 Registre o número de segundos, até o décimo de 
segundo mais próximo, que a criança se mantiver 
na posição apropriada, por até 10 segundos; 

 Pare o teste após 10 segundos, ou se a criança der 
um passo para fora da linha ou deixar de manter as 
mãos nos quadris. 

 
Administração: 

 Ensine a tarefa à criança. Diga, então: "fique de pé com os pés separados 
até que eu diga para você parar. Pronto? Comece." 

 Comece a cronometrar o tempo quando a criança atingir a posição adequada. 
Após 10 segundos ou quando a criança sair da posição adequada, diga 
"pare." 

 Se a criança não conseguir a pontuação máxima de 10 segundos, realize um 
segundo teste. Se necessário, ensine novamente a tarefa depois de dizer: 
"vamos tentar novamente." 

 
Bruininks Oseretsky- 2 item 2. Andar para frente sobre a linha 
Procedimentos: 

 Criança de pé, com os pés juntos, pé dominante sobre e paralelamente à linha; 
 A criança coloca as mãos nos quadris. 
 A criança anda para a frente dando passos naturais de caminhada, colocando 

os pés sobre e paralelamente à linha em cada passo dado. 
 

Pontuação: 

 Registre o número de passos corretos, até 6. 
 Um passo é tido como incorreto se a criança sair da linha, não mantiver as mãos 

nos quadris, tropeçar ou cair. Pare o teste, lembre a criança qual a é 
procedimento adequado e realize uma segunda tentativa. 

 
Administração: 

 Ensine a tarefa à criança. Diga, então: "caminhe na linha até eu te dizer para 
parar. Pronto? Comece." 

 Após 6 passos corretos ou um passo incorreto, diga, "Pare". 
 Se a criança não conseguir a pontuação máxima de 6 passos, realize o 

segundo teste. Se necessário, ensine novamente a tarefa depois de dizer: 
"Vamos tentar novamente". 
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Bruininks Oseretsky--2 item 3. De pé sobre a linha em uma perna só – olhos abertos 
Procedimentos: 

 Criança de pé, com os pés juntos, pé dominante sobre e 
paralelamente à linha; 

 A criança coloca as mãos nos quadris; 
 A criança levanta a perna não dominante para trás de si 

mesma, com joelho flexionado a 90°, perna paralela ao 
chão e olha para o alvo. 

 
Pontuação: 

 Registre o número de segundos, até o décimo de segundo 
mais próximo, que a criança se mantiver adequadamente 
na posição, por até 10 segundos; 

 Pare o teste após 10 segundos, ou se a criança não 
mantiver a perna elevada a pelo menos 45°, ou não 
mantiver as mãos nos quadris, ou der passos ou sair fora 
da linha. 

 
Administração: 

 Ensine a tarefa à criança. Diga, então: "Fique em uma perna só na linha 
até que eu diga para você parar. Pronto? Comece." 

 Comece a cronometrar o tempo quando a criança atingir o posicionamento 
adequado. Após 10 segundos ou quando a criança sair da posição adequada, 
diga, "Pare". 

 Se a criança não conseguir a pontuação máxima de 10 segundos, realize o 
segundo teste. Se necessário, ensine novamente a tarefa depois de dizer: 
"Vamos tentar novamente ". 

 
Bruininks Oseretsky-2 item 4. De pé sobre a linha com os pés afastados - olhos fechados 
Procedimentos: 

 Criança de pé, com os pés juntos, pé dominante sobre e paralelamente à linha. 
 A criança coloca as mãos nos quadris; 
 A criança dá um passo natural para a frente, colocando o pé não-dominante 

paralelamente e na linha e fecha os olhos. 
 

Pontuação: 

 Anote o número de segundos, até o décimo de segundo mais próximo, que a 
criança se mantiver na posição apropriada, por até 10 segundos. 

 Pare o teste após 10 segundos, ou se a criança der um passo para fora da 
linha, ou deixar de manter as mãos nos quadris ou abrir os olhos; 

 
Administração: 

• Ensine a tarefa à criança. Então, diga: "Fique de pé, com os pés separados e os 
olhos fechados até eu lhe dizer para parar. Pronto? Comece." 
• Comece a cronometrar o tempo quando a criança atingir a posição adequada. Após 
10 segundos ou quando a criança sair da posição adequada, diga, "Pare". 
• Se a criança não conseguir a pontuação máxima de 10 segundos, realize o segundo 
teste. Se necessário, ensine novamente a tarefa depois de dizer: "Vamos tentar 
novamente". 
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Bruininks Oseretsky-2 item 5. Andar para frente sobre a linha com calcanhar-dedo do pé 
Procedimentos: 

 Criança de pé, com os pés juntos, pé dominante sobre e 
paralelamente à linha; 

 A criança coloca as mãos nos quadris; 
 A criança anda para a frente, na linha, de forma a tocar 

o calcanhar do pé que está a frente no dedo do pé de 
trás. 

 
Pontuação: 

 Registre o número de passos corretos até a quantidade de 6. 
 

 Um passo é tido como incorreto se a criança não 
conseguir dar o passo calcanhar-dedo do pé, sair da 
linha, não se mantiver com as mãos nos quadris, 
tropeçar ou cair. Pare o teste, lembre a criança qual a 
procedimento adequado e realize uma segunda 
tentativa. 

 
Administração: 

 Ensine a tarefa à criança. Então, diga: "ande na linha com o calcanhar de 
um pé encostando no dedo do outro pé até que eu diga para você parar. 
Pronto? Comece." 

 Após 6 passos corretos ou um passo incorreto, diga, "Pare". 
 Se a criança não conseguir a pontuação máxima de 6 passos, realize o 

segundo teste. Se necessário, ensine novamente a tarefa depois de dizer: 
"Vamos tentar novamente". 

 
Bruininks Oseretsky-2 item 6. De pé, na linha, em uma perna só – olhos fechados 
Procedimentos: 

 Criança de pé, com os pés juntos, pé dominante sobre e paralelamente à linha; 
 A criança coloca as mãos nos quadris; 
 A criança levanta a perna não dominante para trás de si mesma, com joelho 

flexionado a 90°, canela paralela ao chão e fecha os olhos. 
 

Pontuação: 

 Registre o número de segundos, até o décimo de segundo mais próximo, que a 
criança se mantiver na posição apropriada, por até 10 segundos; 

 Pare o teste após 10 segundos, ou se a criança não mantiver a perna elevada a 
pelo menos 45°, não mantiver as mãos nos quadris, ou der passos, ou sair fora 
da linha ou abrir os olhos. 

 
Administração: 

 Ensine a tarefa à criança. Então, diga: "Fique em uma perna só, na linha e 
com seus olhos fechados até que eu diga para você parar. Pronto? 
Comece." 

 Comece a cronometrar o tempo quando a criança atingir o posicionamento 
adequado. Após 10 segundos ou quando a criança sair da posição adequada, 
diga, "Pare". 

 Se a criança não conseguir a pontuação máxima de 10 segundos, realize o 
segundo teste. Se necessário, ensine novamente a tarefa depois de dizer: 
"Vamos tentar novamente " 
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Bruininks Oseretsky -2 item 7. De pé em uma perna só sobre a barra de equilíbrio – olhos 
abertos 
Procedimentos: 

 Criança de pé, com o pé dominante sobre a barra 
de equilíbrio e o pé não dominante no chão; 

 A criança coloca as mãos nos quadris; 
 A criança levanta a perna não dominante para trás 

de si mesma, com joelho flexionado a 90°, perna 
paralela ao chão e olha para o alvo. 

 
Pontuação: 

 Registre o número de segundos, até o décimo de 
segundo mais próximo, que a criança se mantiver 
adequadamente na posição, por até 10 segundos; 

 Pare o teste após 10 segundos, ou se a criança não 
mantiver a perna elevada a pelo menos 45°, ou não 
mantiver as mãos nos quadris, ou der passos ou sair 
fora da linha. 

 

Administração: 

 Ensine a tarefa à criança. Então, diga: "Fique em uma perna só na barra 
até que eu diga para você parar. Pronto? Comece." 

 Comece a cronometrar o tempo quando a criança atingir o posicionamento 
adequado. Após 10 segundos ou quando a criança sair da posição adequada, 
diga, "Pare". 

 Se a criança não conseguir a pontuação máxima de 10 segundos, realize o 
segundo teste. Se necessário, ensine novamente a tarefa depois de dizer: 
"Vamos tentar novamente". 

 
 

Bruininks Oseretsky- -2 item 8. De pé sobre a barra de equilíbrio com calcanhar-dedo do pé 
Procedimentos: 

 Criança de pé, com o pé dominante sobre a barra de equilíbrio e o pé não dominante no 
chão; 

 A criança coloca as mãos nos quadris; 
 A criança dá um passo à frente, na barra, de forma a tocar o calcanhar do pé 

que está à frente no dedo do pé de trás. 
 

Pontuação: 

 Registre o número de segundos, até o décimo de 
segundo mais próximo, que a criança se mantiver 
adequadamente na posição, por até 10 segundos; 

 Pare o teste após 10 segundos, ou se a criança não 
mantiver a posição calcanhar dedos do pé, ou não 
mantiver as mãos nos quadris, ou der passos ou sair 
fora da barra. 

 
Administração: 

 Ensine a tarefa à criança. Diga, então: "fique de pé na barra com o 
calcanhar de um pé encostado no dedo do outro pé até que eu diga para 
você parar. Pronto? Comece." 

 Comece a cronometrar o tempo quando a criança atingir o posicionamento 
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adequado. Após 10 segundos ou quando a criança sair da posição adequada, 
diga, "Pare". 

 Se a criança não conseguir a pontuação máxima de 10 segundos, realize o 
segundo teste. Se necessário, ensine novamente a tarefa depois de dizer: 
"Vamos tentar novamente". 

 
Bruininks Oseretsky--2 item 9. De pé sobre uma perna na barra de equilíbrio – olhos fechados 
Procedimentos: 

 Criança de pé, com o pé dominante sobre a barra de equilíbrio e o pé não dominante no 
chão; 

 A criança coloca as mãos nos quadris; 
 A criança levanta a perna não dominante para trás de si mesma, com joelho 

flexionado a 90°, perna paralela ao chão e fecha os olhos. 
 

Pontuação: 

Registre o número de segundos, até o décimo de segundo mais próximo, que a criança se mantiver 
adequadamente na posição, por até 10 segundos;Pare o teste após 10 segundos, ou se a criança não 
mantiver a perna elevada a  

 pelo menos 45°, ou não mantiver as mãos nos quadris, ou der passos ou sair 
fora da barra ou abrir os olhos; 

Para aquelas que são incapazes de realizar algum dos itens na barra de equilíbrio 
devido à gravidade da CMT, pontue 0 ponto. 
 

    Administração: 

 Ensine a tarefa à criança. Então, diga: "Fique em uma perna só, na barra, 
com os olhos fechados até que eu diga para você parar. Pronto? 
Comece." 

 Comece a cronometrar o tempo quando a criança atingir o posicionamento 
adequado. Após 10 segundos ou quando a criança sair da posição adequada, 
diga, "Pare". 

 Se a criança não conseguir a pontuação máxima de 10 segundos, realize o 
segundo teste. Se necessário, ensine novamente a tarefa depois de dizer: 
"Vamos tentar novamente". 

 
 

6. Marcha 
 

Antecedentes/Objetivos: dificuldade em andar na ponta dos pés é um forte indicador 
de fraqueza de flexão plantar, dificuldade em andar sobre os calcanhares é um forte 
indicador de fraqueza de dorsiflexão (e encurtamento de tendão do calcâneo) e a 
presença da queda plantar é um sinal de fraqueza de dorsiflexão durante a marcha17. 

 
Procedimentos de Teste: 

I. A criança é solicitada a dar 10 passos e o avaliador clínico observa se há presença de 
queda plantar do pé: 

 
Se a criança NÃO apresentar contato do antepé em todos os passos a nota obtida será 0. 

 
Se a criança demonstrar QUALQUER desabamento do antepé durante a 
marcha ou aterrissar com os pés planos, pontua-se 1. 

 
Se a criança demonstrar desabamento do antepé em TODAS os passos, pontua-se 2. 

 
* Identificar a queda plantar pode ser difícil, então solicite a criança a dar passos 
adicionais ou confirme durante o teste de caminhada de 6 minutos. 

 
II. A criança, então, é solicitada a dar 10 passos andando sobre os calcanhares: 
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Se a criança NÃO demonstrar dificuldade em andar sobre os calcanhares, pontua-se 0. 
Se a criança demonstrar QUALQUER dificuldade em andar sobre os calcanhares, 
pontua-se 1. Se a criança demonstrar dificuldade em andar sobre os calcanhares em 
TODAS as etapas, pontua- se 2. 

 
III. A criança, então, é solicitada a dar 10 passos andando na ponta dos pés: 

Se a criança NÃO demonstrar dificuldade em andar na ponta dos pés, pontua-se 0. 
Se a criança demonstra QUALQUER dificuldade em andar na ponta dos pés, pontua-se 1. 
Se a criança demonstrar dificuldade em andar na ponta dos pés em TODAS as 
etapas, pontua-se 2. 
 
 

7. Salto 
 

Antecedentes: o salto é uma medida confiável da força e coordenação da criança18 
 

Posição de Teste: o salto deve ser realizado descalço e sem 
tecnologias assistivas. Caso a tecnologia assistiva for necessária 
(ex: AFO) elas devem ser claramente documentadas com detalhes 
dos calçados e usadas também no follow up. Ensine a tarefa à 
criança e permita a prática. Todos os testes devem ser realizados 
apenas uma vez, a menos que sejam inválidos. 

 
Procedimentos de teste: a criança começa ficando de pé, com 

os pés afastados na largura do quadril, atrás de umalinha linha 
demarcada em um piso com carpete ou almofadado firme. A 
criança é instruída a pular tão longe quanto possível, saltando e 
aterrissando com os dois pés. A distância entre a linha demarcada 
até o ponto em que o calcanhar do pé mais próximo da linha de 
partida tocou o chão é medida usando uma fita métrica.19 Uma 
tentativa de prática é dada. Cuidado: se necessário use tapete ou 
esteira acolchoada para maior conforto. 

 

Para aqueles que não conseguem executar o salto longo devido à gravidade da CMT, coloque 0 
centímetro. 

 
 
 

8. Teste de Caminhada de 6 minutos 

 
Antecedentes/Objetivo: o teste de caminhada de 6 minutos (TC6min) é uma medida 

clínica da capacidade de resistência submáxima.20,21 Foi relatada em crianças de 4 a 18 
anos com uma alta confiabilidade teste-reteste e, recentemente, em meninos com idade 
entre 4-12 anos com a Distrofia Muscular de Duchenne (ICC = 0,91) sem efeito de 
aprendizagem.22 O TC6min é administrado de acordo com as diretrizes da American 

Thoracic Society com modificações para manter a criança focada.22,23 A falta de 
motivação e compreensão podem afetar o desempenho no TC6min em crianças. São 
necessárias instruções claras e um encorajamento abundante para assegurar a exatidão, a 
viabilidade e a segurança do teste. 

 
Configuração do Teste: o percurso de caminhada deve ser realizado em um corredor 

silencioso e pequenos cones sinalizadores devem marcar exatamente 0 e 25 metros, 
baseando-se no protocolo padrão uniforme para transtornos neuromusculares pediátricos 
recentemente publicados.22 Certifique- se da mesma superfície do piso em cada 
avaliação. O TC6min deve ser realizado com uma criança de cada vez a fim de se impedir 
qualquer influência de competição entre elas. 

 
Procedimentos de Teste: O TC6min deve ser realizado com os pés descalços e sem 

o uso de tecnologia assistiva. Caso sejam necessários tecnologia assistiva (por exemplo, 
AFO), eles devem ser claramente documentados com os detalhes do calçado e usados 
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novamente no seguimento. Antes do início do TC6min, a criança senta e descansa por 3 
minutos. As crianças são instruídas a andar o maior número de voltas possível, por 6 
minutos, sem correr. Demostre brevemente o processo de caminhar ao redor dos cones. 
Não se é dada uma tentativa prática neste teste longo devido ao risco de se haver 
influência associada à fadiga, além disso, à luz da evidência, uma tentativa para 
familiarização não aumenta a confiabilidade do teste24. O avaliador pede que a criança 
fique de pé e coloque os dedos dos pés na linha de partida. Quando a criança está pronta, 
o avaliador diz: '' Pronto, prepara, vai, '' e dispara o cronômetro. As crianças recebem 
instruções padronizadas para tentar percorrer a maior distância possível em 6 minutos 
sem correr em intervalos de aproximadamente 15 segundos ou, conforme necessário (por 
exemplo, "bom trabalho" e "mantenha-se firme")22. 
Em cada divisão de minutos, o temporizador anuncia o número de minutos concluídos e 
o número restante. Cada vez que a criança contorna um cone, anote a volta no marcador 
de voltas. Os pais não devem acompanhar a criança. Deve-se anotar a distância 
acumulada até a volta mais próxima do marcador de voltas e a distância restante é medida 
até o centímetro mais próximo. 

 
Cuidado: proteja qualquer tipo de calosidades, bolhas ou feridas para se evitar 

mais lesões. Caso haja uma queda, assegure-se de que a criança esteja ilesa e a ajude-a 
retornar a posição de pé e prosseguir com o teste. 

 
Para aqueles que não conseguem realizar o TC6min devido à gravidade da CMT ou são 
muito fracos, marque 0 metros. 

 
 

Instruções para o Perfil do Paciente 
 

Complete a identificação, data de nascimento, idade, sexo, idade altura, peso, mão/pé 

dominante, diagnósticos 
 

Sintomas 

Uma queixa comum de pais/crianças com CMT inclui a dor no pé (27%), dor na mão 
(24%), câimbra nas pernas (36%), fraqueza nas mãos (48%), tornozelos instáveis 
durante a marcha (72%), tropeços e/ou quedas diárias (47%), tremor nas mãos (25%), 
sintomas sensoriais (por exemplo, fincadas, formigamento, dormência e pinicadas) 
(13%).6,17 

Pergunta-se a cada pai/criança sobre a presença ou ausência de cada sintoma e marque 
como presente ou ausente. 

 
Nota: Procure por tremores durante a avaliação e pergunte sobre o histórico do sintoma, 
caso observado 

 
 
 

Teste de Lunge (graus) 
 

A flexibilidade da dorsiflexão da articulação do tornozelo é mensurada com 
descarga de peso utilizando o teste de lunge. Esta técnica demonstrou ser confiável e 
válida em crianças.25 

 
Posição do teste: pede-se à criança que 

coloque o pé perpendicularmente a uma parede e 
incline o joelho em direção à parede.26 O pé vai se 
afastando progressivamente da parede até obter o 
ângulo máximo de dorsiflexão da articulação do 
tornozelo sem que 
o calcanhar se levante do solo. A pronação e 
supinação das articulações subtalar e mediotársica é 
limitada ao garantir que o pé seja posicionado 
perpendicularmente à parede e a criança flexiona 
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anteriormente sobre a linha média do pé (segundo 
dedo do pé). As crianças são instruídas a apoiar-se 
na parede para equilibrar-se e a perna contralateral 
é colocada em uma posição confortável. Enquanto a 
criança está posicionada na amplitude máxima de 
dorsiflexão, um inclinômetro digital está alinhado 
com a linha média do tendão de Aquiles. O número 
de graus é anotado. 

 
Posição Alternada: Se a medida com descarga de peso não for possível, deve-se 

conduzir uma nova aferição na posição prona. Posicione a criança em prona com o joelho 
flexionado a 90 graus. Realize, passivamente, a dorsiflexão do tornozelo até a amplitude 
de movimento máxima e realize a aferição da angulação utilizando um inclinômetro. Se 
caso utilizar este método, marque no CMTPedS. 

 
 

Índice da Postura do Pé 
 

A estrutura podal de cada pé de todas as crianças é avaliada utilizando o Índice 
de Postura do Pé (IPP), uma ferramenta de diagnóstico que avalia os aspectos 
multisegmentais e multiplanares do pé por meio de seis critérios que, juntos, permitem 
que o pé seja classificado ao longo de um contínuo de características de cavus (supinado 
) para plano (pronado).27 

 
O IPP atribui uma pontuação entre -2 e +2 para cada um dos seis critérios: 

1. Palpação da cabeça Talar 
2. Curvas acima e abaixo do maléolo lateral 
3. Inversão/eversão do calcâneo 
4. Proeminência na região da articulação talonavicular 
5. Congruência do arco longitudinal medial 
6. Abdução/adução do antepé no retropé 

 
As pontuações são atribuídas para cada critério com uma pontuação de 0 indicando 

uma posição neutra, -2 para sinais claros de supinação e +2 para sinais claros de 
pronação. A pontuação agregada varia de -12 (extremamente supinado/pés cavus) a +12 
(extremamente pronado / pés planus). 

 
Posição de teste: Todas as observações do IPP são feitas com o participante em 

uma posição relaxada com suporte de peso bipodal. Eles são orientados a dar passos 
estacionários no local e depois relaxar e permanecer parado, com os braços ao lado do 
corpo e olhando para frente. Certifique-se de que a criança não gire para ver o que está 
acontecendo, pois isso mudará a postura do pé. O IPP deve durar 2 minutos. 

 
As informações e instruções de pontuação estão detalhadas abaixo. Para mais 
informações e manual de treinamento completo: 
http://www.leeds.ac.uk/medicine/FASTER/fpi.h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.leeds.ac.uk/medicine/FASTER/fpi.h
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1. Palpação da cabeça do Tálus 
 

 

 
 

2. Curvas acima e abaixo da lateral dos maléolos 

 
 
 

  Pé esquerdo  Pé direito 

Pé esquerdo Pé direito 
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3. Inversão/eversão dos calcanhares 
Pé esquerdo Pé direito 

 

 
 
 

 

4. Arqueamento na região da articulação talonavicular (ATN) 
Pé esquerdo Pé direito 
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5. Congruência do arco longitudinal medial 

 

 
 

-2 -1 0 +1 +2 
Arco com angulação 

altamente aguda e 
inclinação para a 

porção posterior do 
arco medial 

Arco   
moderadamente 

alto e com ligeira 
agudização 
posterior 

Altura do arco 
normal aliada a 
uma curvatura 

concêntrica 

Arco baixo 
com algum 

aplainamento 
na porção 

central 

Arco muito baixo e 
aplainamento 
importante da 

porção central – o 
arco toca o chão 

 
 
 
 

6. Abdução/ adução do antepé 

 
Pé Esquerdo Pé Direito 

 

 
 

Pé Supinado (-2) Pé Pronado (+2) 
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Calibração 

Dinamômetro manual Citec 

A cada 3 meses cheque as leituras de força com um peso conhecido que foi verificado 

por um departamento biomédico ou escalas calibradas. 

Utilizando a técnica mostrada na qual um peso conhecido de 5 kilogramas (49 Newtons) é 

aplicado no dinamômetro manual Citec. 

Para o peso alternativo, use o site de Conversão de Força: 

www.unitconversion.org/unit_converter/force.html 

 

Perguntas Frequentes 

 

1. Por que o dinamômetro manual Citec desliga durante o teste? 

 

Isso pode ocorrer quando o invólucro da bateria está frouxo e requer aperto, que pode 

acontecer porque frequentemente alteramos os aplicadores. Caso contrário, as baterias podem 

necessitar de serem trocadas. 

 

2. Por que o dinamômetro de mão Citec precisa de ajustes frequentes para calibrar a zero? 

 

O novo Citec possui uma função auto-zero. Com o dispositivo Citec anterior, mantê-lo a 

+/- 2 N é aceitável e não deve exigir muito ajuste. Se ultrapassar de +/- 2 N, ajuste a roda azul no 

lado ou apenas adicione ou subtraia o valor inicial da força produzida.

http://www.unitconversion.org/unit_converter/force.html
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Anexo II - Normas do Periódico 

Brasilian Journal of Physical Therapy(BJPT) 
 
 

GUIDE FOR AUTHORS 
. 

 
 

 
 
 
 

INTRODUCTION 
Types of article 
The Brazilian Journal of Physical Therapy (BJPT) publishes original research articles, reviews, and 
brief communications on topics related to physical therapy and rehabilitation, including clinical, basic or 
applied studies on the assessment, prevention and treatment of movement disorders. Our Editorial Board 
is committed to disseminate high-quality research in the field of physical therapy. The BJPT follows the 
principle of publication ethics included in the code of conduct of the Committee on Publication Ethics 
(COPE).The BJPT accepts the submission of manuscripts with up to 3,500 words (excluding title page, 
abstract, references, tables, figures and legends). Information contained in appendices will be included in 
the total number of words allowed. A total of five (5) combined tables and figures is allowed. 
 
The following types of study can be considered for publication, if directly related to the journals scope: 
a) Intervention studies (clinical trials): studies that investigate the effect(s) of one or more interventions on outcomes 
directly related to the BJPTs scope. The World Health Organization defines a clinical trial  as  any  research  study  that  
prospectively  allocates  human  participants or groups of  humans  to  one  or  more  health-related  interventions  to  evaluate  
the  effect(s) on health outcome(s). Clinical trials include single-case experimental studies, case series, non- randomized 
controlled trials, and randomized controlled trials. Randomized  controlled  trials  (RCTs) must follow the CONSORT 
(Consolidated Standards of Reporting Trials) recommendations, which   are   available   at:    http://www.consort-
statement.org/consort-statement/overview0/. The CONSORT checklist and Statement Flow Diagram, available at 
http://www.consort-statement.org/consort-statement/flow-diagram, must be completed and submitted with the manuscript. 
Clinical trials must provide registration that satisfies the requirements of the International Committee of Medical Journal Editors 
(ICMJE), e.g. http://clinicaltrials.gov/ and/or http://www.anzctr.org.au.  The complete list of all clinical trial registries can be 
found       at: http://www.who.int/ictrp/network/primary/en/index.html. We suggest that all authors register clinical trials 
prospectively via the website http://www.clinicaltrials.gov. 

Note: We do not accept single case studies and series of cases (i.e. clinical trials without a comparison 
group). 
 
b) Observational studies: studies that investigate the relationship(s) between variables of interest related to the BJPTs scope. 
Observational studies include cross-sectional studies, cohort studies, and case-control studies. All observational studies must be 
reported following the recommendation from the STROBE statement (http://strobe-statement.org/index.php?id=strobe-home). 

 
c) Qualitative studies: studies that focus on understanding needs, motivations, and human behavior. The object of a qualitative 
study is guided by in-depth analysis of a topic, including opinions, attitudes, motivations, and behavioral patterns without 
quantification. Qualitative studies include documentary and ethnographic analysis. 

d) Systematic reviews: studies that analyze and/or synthesize the literature on a topic related to the scope of the BJPT. 
Systematic reviews that include meta-analysis will have priority over other systematic reviews. Those that have an insufficient 
number of articles or articles with low quality in the Methods section and do not include an assertive and valid conclusion about 
the topic will not be considered for peer-review analysis. 

The authors must follow the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and  Meta-  Analyses  
(PRISMA)  checklist  to  format  their  systematic  reviews.  The  checklist  is  available  at 
http://www.prisma-statement.org/PRISMAStatement/Default.aspx and must be filled in and submitted 
with the manuscript. 
Potential authors are encouraged to read the following tutorial, which contains the minimum requirements 
for publication of systematic reviews in the BJPT: Mancini MC, Cardoso JR, Sampaio RF, Costa LCM, 
Cabral CMN, Costa LOP. Tutorial for writing systematic reviews for the Brazilian Journal of Physical 
Therapy (BJPT). Braz J Phys Ther. 2014 Nov-Dec; 18(6):471-480. 
 
e) Studies on the translation and cross-cultural adaptation of questionnaires or assessment tools: studies that aim to translate 
and/or cross-culturally adapt foreign questionnaires to a language other than that of the original version of existing assessment 
instruments. The authors must use the 

http://www.elsevier.com/locate/bjpt
http://www.consort-statement.org/consort-statement/overview0/
http://www.consort-statement.org/consort-statement/overview0/
http://www.consort-statement.org/consort-statement/flow-diagram
http://www.consort-statement.org/consort-statement/flow-diagram
http://clinicaltrials.gov/
http://www.anzctr.org.au/
http://www.who.int/ictrp/network/primary/en/index.html
http://www.clinicaltrials.gov/
http://strobe-statement.org/index.php?id=strobe-home)
http://www.prisma-statement.org/PRISMAStatement/Default.aspx
http://www.elsevier.es/ficheros/miscelanea/checklistEN.PDF
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checklist (Appendix) to format this type of paper and adhere to the other recommendations of the BJPT. 
The answers to the checklist must be submitted with the manuscript. At the time of submission, the authors 
must also include written permission from the authors of the original instrument that was translated and/or 
cross-culturally adapted. 
 
f) Methodological studies: studies centered on the development and/or evaluation of  clinimetric properties and 
characteristics of assessment instruments. The authors are encouraged to use the Guidelines for Reporting Reliability and 
Agreement Studies (GRRAS) to format methodological papers, in addition to following  BJPT  instructions.  Important:  Studies  
that  report electromyographic results must follow the Standards for Reporting EMG  Data  recommended by ISEK 
(International Society of Electrophysiology and Kinesiology), available at http://www.isek.org/wp-
content/uploads/2015/05/Standards-for-Reporting-EMG-Data.pdf. 

 
g) Clinical trial protocols: The BJPT welcomes the publication of clinical trial protocols. We only accept trial protocols that 
are substantially funded, have ethics approval, have been prospectively registered and of very high quality.  We  expect that 
clinical trial protocols must be novel and     with a large sample size. Finally,  authors have to provide that the clinical trial is 
on its first    stages of recruitment. Authors should use the SPIRIT statement while formatting the manuscript (http://www.spirit-
statement.org). 

 
h) Short communications: the BJPT will publish one short communication per issue (up to six a year) in a format similar to 
that of the original articles, containing 1200 words and up to two figures, one table, and ten references. 

 
i) Masterclass articles: This type of article presents the state of art of any topic that is important to the field of physical therapy. 
All masterclass articles are invited manuscripts and the authors must be recognized experts in the field. However, authors can 
send e-mails to the editor in chief with an expression of interest to submit a masterclass article to the BJPT. 

 
Submission checklist 
You can use this list to carry out a final check of your submission before you send it to the journal for 
review. Please check the relevant section in this Guide for Authors for more details. 
 
Ensure that the following items are present: 
 
One author has been designated as the corresponding author with contact details: 
• E-mail address 
• Full postal address 

 
All necessary files have been uploaded: 

Manuscript: 
• Include keywords 
• All figures (include relevant captions) 
• All tables (including titles, description, footnotes) 
• Ensure all figure and table citations in the text match the files provided 
• Indicate clearly if color should be used for any figures in print Graphical 

Abstracts / Highlights files (where applicable) Supplemental files (where 
applicable) 

 
Further considerations 
• Manuscript has been 'spell checked' and 'grammar checked' 
• All references mentioned in the Reference List are cited in the text, and vice versa 
• Permission has been obtained for use of copyrighted material from other sources (including the Internet) 
• A competing interests statement is provided, even if the authors have no competing interests to declare 
• Journal policies detailed in this guide have been reviewed 
• Referee suggestions and contact details provided, based on journal requirements For further 

information, visit our Support Center. 

http://www.elsevier.com/locate/bjpt
http://www.elsevier.es/ficheros/miscelanea/checklistEN.PDF
http://www.isek.org/wp-content/uploads/2015/05/Standards-for-Reporting-EMG-Data.pdf
http://www.isek.org/wp-content/uploads/2015/05/Standards-for-Reporting-EMG-Data.pdf
http://service.elsevier.com/app/home/supporthub/publishing/
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BEFORE YOU BEGIN 
Ethics in publishing 
Please see our information pages on Ethics in publishing and Ethical guidelines for journal publication. 
Studies in humans and animals 
If the work involves the use of human subjects, the author should ensure that the work described has been 
carried out in accordance with The Code of Ethics of the World Medical Association (Declaration of 
Helsinki) for experiments involving humans. The manuscript should be in line with the Recommendations 
for the Conduct, Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work in Medical Journals and aim for 
the inclusion of representative human populations (sex, age and ethnicity) as per those recommendations. 
The terms sex and gender should be used correctly. 
 
Authors should include a statement in the manuscript that informed consent was obtained for 
experimentation with human subjects. The privacy rights of human subjects must always be observed. 
 
All animal experiments should comply with the ARRIVE guidelines and should be carried out in 
accordance with the U.K. Animals (Scientific Procedures) Act, 1986 and associated guidelines, EU 
Directive 2010/63/EU for animal experiments, or the National Institutes of Health guide for the care and 
use of Laboratory animals (NIH Publications No. 8023, revised 1978) and the authors should clearly 
indicate in the manuscript that such guidelines have been followed. The sex of animals must be indicated, 
and where appropriate, the influence (or association) of sex on the results of the study. 
Declaration of interest 
All authors must disclose any financial and personal relationships with other people or organizations that 
could inappropriately influence (bias) their work. Examples of potential competing interests include 
employment, consultancies, stock ownership, honoraria, paid expert testimony, patent 
applications/registrations, and grants or other funding. Authors must disclose any interests in two places: 
1. A summary declaration of interest statement in the title page file (if double-blind) or the manuscript file 
(if single-blind). If there are no interests to declare then please state this: 'Declarations of interest: none'. This 
summary statement will be ultimately published if the article is accepted. 
2. Detailed disclosures as part of a separate Declaration of Interest form, which forms part of the journal's 
official records. It is important for potential interests to be declared in both places and that the information 
matches. More information. 
 
Submission declaration and verification 
Submission of an article implies that the work described has not been published previously (except in the 
form of an abstract, a published lecture or academic thesis, see 'Multiple, redundant or concurrent 
publication' for more information), that it is not under consideration for publication elsewhere, that its 
publication is approved by all authors and tacitly or explicitly by the responsible authorities where the work 
was carried out, and that, if accepted, it will not be published elsewhere in the same form, in English or in 
any other language, including electronically without the written consent of the copyright- holder. To verify 
originality, your article may be checked by the originality detection service Crossref Similarity Check. 
Use of inclusive language 
Inclusive language acknowledges diversity, conveys respect to all people, is sensitive to differences, and 
promotes equal opportunities. Articles should make no assumptions about the beliefs or commitments of 
any reader, should contain nothing which might imply that one individual is superior to another on the 
grounds of race, sex, culture or any other characteristic, and should use inclusive language throughout. 
Authors should ensure that writing is free from bias, for instance by using 'he or she', 'his/her' instead of 
'he' or 'his', and by making use of job titles that are free of stereotyping (e.g. 'chairperson' instead of 
'chairman' and 'flight attendant' instead of 'stewardess'). 
Authorship 
All authors should have made substantial contributions to all of the following: (1) the conception and 
design of the study, or acquisition of data, or analysis and interpretation of data, (2) drafting the article or 
revising it critically for important intellectual content, (3) final approval of the version to be submitted. 
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Changes to authorship 
Authors are expected to consider carefully the list and order of authors before submitting their manuscript 
and provide the definitive list of authors at the time of the original submission. Any addition, deletion or 
rearrangement of author names in the authorship list should be made only before the manuscript has been 
accepted and only if approved by the journal Editor. To request such a change, the Editor must receive the 
following from the corresponding author: (a) the reason for the change in author list and (b) written 
confirmation (e-mail, letter) from all authors that they agree with the addition, removal or rearrangement. 
In the case of addition or removal of authors, this includes confirmation from the author being added or 
removed. 
Only in exceptional circumstances will the Editor consider the addition, deletion or rearrangement of 
authors after the manuscript has been accepted. While the Editor considers the request, publication of the 
manuscript will be suspended. If the manuscript has already been published in an online issue, any requests 
approved by the Editor will result in a corrigendum. 
Clinical trial results 
In line with the position of the International Committee of Medical Journal Editors, the journal will not 
consider results posted in the same clinical trials registry in which primary registration resides to be prior 
publication if the results posted are presented in the form of a brief structured (less than 500 words) 
abstract or table. However, divulging results in other circumstances (e.g., investors' meetings) is discouraged 
and may jeopardise consideration of the manuscript. Authors should fully disclose all posting in registries 
of results of the same or closely related work. 

Reporting clinical trials 

Randomized controlled trials should be presented according to the CONSORT guidelines. At manuscript 
submission, authors must provide the CONSORT checklist accompanied by a flow diagram that 
illustrates the progress of patients through the trial, including recruitment, enrollment, randomization, 
withdrawal and completion, and a detailed description of the randomization procedure. The CONSORT 
checklist and template flow diagram are available online. 

Registration of clinical trials 

Registration in a public trials registry is a condition for publication of clinical trials in this journal    in 
accordance with International Committee of Medical Journal Editors recommendations. Trials must 
register at or before the onset of patient enrolment. The clinical trial registration number should be 
included at the end of the abstract of the article. A clinical trial is defined as any  research study that 
prospectively assigns human participants or groups of humans to one or more health-related interventions 
to evaluate the effects of health outcomes. Health-related interventions include any intervention used to 
modify a biomedical or health-related outcome (for example drugs, surgical procedures, devices, 
behavioural treatments, dietary interventions, and process-of-care changes). Health outcomes include any 
biomedical or health-related measures obtained in patients or participants, including pharmacokinetic 
measures and adverse events. Purely observational studies (those in which the assignment of the medical 
intervention is not at the discretion of the investigator) will not require registration. 
Copyright 
Upon acceptance of an article, authors will be asked to complete a 'Journal Publishing Agreement' (see more 
information on this) to assign to theAssociao Brasileira de Pesquisa e Ps-Graduao em Fisioterapia 
(ABRAPG-FT) the copyright in the manuscript and any tables, illustrations or other material submitted for 
publication as part of the manuscript (the "Article") in all forms and media (whether now known or later 
developed), throughout the world, in all languages, for the full term of copyright, effective when the Article 
is accepted for publication. An e-mail will be sent to the corresponding author confirming receipt of the 
manuscript together with a 'Journal Publishing Agreement' form or a link to the online version of this 
agreement. 
 
Subscribers may reproduce tables of contents or prepare lists of articles including abstracts for internal 
circulation within their institutions. Permission of the Publisher and ABRAPG-FT is required for resale or 
distribution outside the institution and for all other derivative works, including compilations and 
translations. If excerpts from other copyrighted works are included, the author(s) must obtain written 
permission from the copyright owners and credit the source(s) in the article. 
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Author rights 
As an author you (or your employer or institution) have certain rights to reuse your work. More 
information. 
 
Elsevier supports responsible sharing 

Find out how you can share your research published in this journal. 
Role of the funding source 
You are requested to identify who provided financial support for the conduct of the research and/or 
preparation of the article and to briefly describe the role of the sponsor(s), if any, in study design; in the 
collection, analysis and interpretation of data; in the writing of the report; and in the decision to submit the 
article for publication. If the funding source(s) had no such involvement then this should be stated. 

Elsevier Researcher Academy 

Researcher Academy is a free e-learning platform designed to support early and mid-career researchers 
throughout their research journey. The "Learn" environment at Researcher Academy offers several 
interactive modules, webinars, downloadable guides and resources to guide you through the process of 
writing for research and going through peer review. Feel free to use these free resources to improve your 
submission and navigate the publication process with ease. 

Language (usage and editing services) 

Please write your text in good English (American or British usage is accepted, but not a mixture of these). 
Authors who feel their English language manuscript may require editing to eliminate possible grammatical 
or spelling errors and to conform to correct scientific English may wish to use the English Language Editing 
service available from Elsevier's WebShop. 
Informed consent and patient details 
Studies on patients or volunteers require ethics committee approval and informed consent, which should 
be documented in the paper. Appropriate consents, permissions and releases must be obtained where an 
author wishes to include case details or other personal information or images of patients and any other 
individuals in an Elsevier publication. Written consents must be retained by the author but copies should 
not be provided to the journal. Only if specifically requested by the journal in exceptional circumstances 
(for example if a legal issue arises) the author must provide copies of the consents or evidence that such 
consents have been obtained. For more information, please review the Elsevier Policy on the Use of Images 
or Personal Information of Patients or other Individuals. Unless you have written permission from the 
patient (or, where applicable, the next of kin), the personal details of any patient included in any part of the 
article and in any supplementary materials (including all illustrations and videos) must be removed before 
submission. 
Submission 
Our online submission system guides you stepwise through the process of entering your article details and 
uploading your files. The system converts your article files to a single PDF file used in the peer-review 
process. Editable files (e.g., Word, LaTeX) are required to typeset your article for final publication. All 
correspondence, including notification of the Editor's decision and requests for revision, is sent by e-mail. 

Submit your article 

Please submit your article via https://www.evise.com/profile/api/navigate/BJPT. 
PREPARATION 
Double-blind review 
This journal uses double-blind review, which means the identities of the authors are concealed from the 
reviewers, and vice versa. More information is available on our website. To facilitate this, please include 
the following separately: 
Title page (with author details): This should include the title, authors' names, affiliations, 
acknowledgements and any Declaration of Interest statement, and a complete address for the 
corresponding author including an e-mail address. 
Blinded manuscript (no author details): The main body of the paper (including the references, figures, 
tables and any acknowledgements) should not include any identifying information, such as the authors' 
names or affiliations. 

Use of word processing software 

It is important that the file be saved in the native format of the word processor used. The text should be in 
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single-column format. Keep the layout of the text as simple as possible. Most formatting codes will be 
removed and replaced on processing the article. In particular, do not use the word processor's options to 
justify text or to hyphenate words. However, do use bold face, italics, subscripts 
 

superscripts etc. When preparing tables, if you are using a table grid, use only one grid for each individual 
table and not a grid for each row. If no grid is used, use tabs, not spaces, to align columns. The electronic 
text should be prepared in a way very similar to that of conventional manuscripts (see also the Guide to 
Publishing with Elsevier). Note that source files of figures, tables and text graphics will be required 
whether or not you embed your figures in the text. See also the section on Electronic artwork. 
To avoid unnecessary errors you are strongly advised to use the 'spell-check' and 'grammar-check' 
functions of your word processor. 
Article structure 

Subdivision - unnumbered sections 

Divide your article into clearly defined sections. Each subsection is given a brief heading. Each heading 
should appear on its own separate line. Subsections should be used as much as possible when cross- 
referencing text: refer to the subsection by heading as opposed to simply 'the text'. 

Introduction 

State the objectives of the work and provide an adequate background, avoiding a detailed literature survey 
or a summary of the results. 

Material and methods 

Provide sufficient detail to allow the work to be reproduced. 

Results 

Results should be clear and concise. 

Discussion 

This should explore the significance of the results of the work, not repeat them. A combined Results and 
Discussion section is often appropriate. Avoid extensive citations and discussion of published literature. 

Conclusions 

The main conclusions of the study may be presented in a short Conclusions section, which may stand alone 
or form a subsection of a Discussion or Results and Discussion section. 

Appendices 

If there is more than one appendix, they should be identified as A, B, etc. Formulae and equations in 
appendices should be given separate numbering: Eq. (A.1), Eq. (A.2), etc.; in a subsequent appendix, Eq. 
(B.1) and so on. Similarly for tables and figures: Table A.1; Fig. A.1, etc. 
Essential title page information 
• Title. Concise and informative. Titles are often used in information-retrieval systems. Avoid abbreviations and formulae 
where possible. 
• Author names and affiliations. Please clearly indicate the given name(s) and family name(s) of each author and check that 
all names are accurately spelled. You can add your name between parentheses in your own script behind the English 
transliteration. Present the authors' affiliation addresses (where the actual work was done) below the names. Indicate all 
affiliations with a lower- case superscript letter immediately after the author's name and in front of the appropriate address. 
Provide the full postal address of each affiliation, including the country name and, if available, the e-mail address of each author. 
• Corresponding author. Clearly indicate who will handle correspondence at all stages of refereeing and publication, also post-
publication. This responsibility includes answering any future queries about Methodology and Materials. Ensure that the e-mail 
address is given and that contact details are kept up to date by the corresponding author. 
• Present/permanent address. If an author has moved since the work described in the article was done, or was visiting at the 
time, a 'Present address' (or 'Permanent address') may be indicated as a footnote to that author's name. The address at which the 
author actually did the work must be retained as the main, affiliation address. Superscript Arabic numerals are used for such 
footnotes. 

Abstract 
A concise and factual structured abstract is required. The abstract should state briefly the purpose of the 
research, the principal results and major conclusions. An abstract is often presented separately from the 
article, so it must be able to stand alone. For this reason, References should be avoided, but if essential, 
then cite the author(s) and year(s). Also, non-standard or uncommon abbreviations should be avoided, but 
if essential they must be defined at their first mention in the abstract itself. 
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Highlights 

Highlights are mandatory for this journal. They consist of a short collection of bullet points that convey 
the core findings of the article and should be submitted in a separate editable file in the online submission 
system. Please use 'Highlights' in the file name and include 3 to 5 bullet points (maximum 85 characters, 
including spaces, per bullet point). You can view example Highlights on our information site. 
Keywords 
Immediately after the abstract, provide a maximum of 6 keywords, using American spelling and avoiding 
general and plural terms and multiple concepts (avoid, for example, 'and', 'of'). Be sparing with 
abbreviations: only abbreviations firmly established in the field may be eligible. These keywords will be 
used for indexing purposes. 

Acknowledgements 

Collate acknowledgements in a separate section at the end of the article before the references and do not, 
therefore, include them on the title page, as a footnote to the title or otherwise. List here those individuals 
who provided help during the research (e.g., providing language help, writing assistance or proof reading 
the article, etc.). 

Formatting of funding sources 

List funding sources in this standard way to facilitate compliance to funder's requirements: 
 
Funding: This work was supported by the National Institutes of Health [grant numbers xxxx, yyyy]; the 
Bill & Melinda Gates Foundation, Seattle, WA [grant number zzzz]; and the United States Institutes of Peace 
[grant number aaaa]. 
 
It is not necessary to include detailed descriptions on the program or type of grants and awards. When 
funding is from a block grant or other resources available to a university, college, or other research 
institution, submit the name of the institute or organization that provided the funding. 
 
If no funding has been provided for the research, please include the following sentence: 
 
This research did not receive any specific grant from funding agencies in the public, commercial, or not-
for-profit sectors. 

Units 

Follow internationally accepted rules and conventions: use the international system of units (SI). If other 
units are mentioned, please give their equivalent in SI. 

Math formulae 

Please submit math equations as editable text and not as images. Present simple formulae in     line with 
normal text where possible and use the solidus (/) instead of a horizontal line for small fractional terms, 
e.g., X/Y. In principle, variables are to be presented in italics. Powers of e are often more conveniently 
denoted by exp. Number consecutively any equations that have to be displayed separately from the text 
(if referred to explicitly in the text). 

Footnotes 

Footnotes should be used sparingly. Number them consecutively throughout the article. Many word 
processors can build footnotes into the text, and this feature may be used. Otherwise, please indicate the 
position of footnotes in the text and list the footnotes themselves separately at the end of the article. Do 
not include footnotes in the Reference list. 
Artwork 

Image manipulation 

Whilst it is accepted that authors sometimes need to manipulate images for clarity, manipulation for 
purposes of deception or fraud will be seen as scientific ethical abuse and will be dealt with accordingly. For 
graphical images, this journal is applying the following policy: no specific feature within an image may be 
enhanced, obscured, moved, removed, or introduced. Adjustments of brightness, contrast, or color 
balance are acceptable if and as long as they do not obscure or eliminate any information present in the 
original. Nonlinear adjustments (e.g. changes to gamma settings) must be disclosed in the figure legend. 

Electronic artwork 
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General points 

 

• Make sure you use uniform lettering and sizing of your original artwork. 
• Embed the used fonts if the application provides that option. 
• Aim to use the following fonts in your illustrations: Arial, Courier, Times New Roman, Symbol, or use fonts that look 
similar. 
• Number the illustrations according to their sequence in the text. 
• Use a logical naming convention for your artwork files. 
• Provide captions to illustrations separately. 
• Size the illustrations close to the desired dimensions of the published version. 
• Submit each illustration as a separate file. 

A detailed guide on electronic artwork is available. 
You are urged to visit this site; some excerpts from the detailed information are given here. 

Formats 

If your electronic artwork is created in a Microsoft Office application (Word, PowerPoint, Excel) then 
please supply 'as is' in the native document format. 
Regardless of the application used other than Microsoft Office, when your electronic artwork is finalized, 
please 'Save as' or convert the images to one of the following formats (note the resolution requirements for 
line drawings, halftones, and line/halftone combinations given below): 
EPS (or PDF): Vector drawings, embed all used fonts. 
TIFF (or JPEG): Color or grayscale photographs (halftones), keep to a minimum of 300 dpi. 
TIFF (or JPEG): Bitmapped (pure black & white pixels) line drawings, keep to a minimum of 1000 dpi. 
TIFF (or JPEG): Combinations bitmapped line/half-tone (color or grayscale), keep to a minimum of 500 
dpi. 
Please do not: 
• Supply files that are optimized for screen use (e.g., GIF, BMP, PICT, WPG); these typically have a low number of pixels and 
limited set of colors; 
• Supply files that are too low in resolution; 
• Submit graphics that are disproportionately large for the content. 

Color artwork 

Please make sure that artwork files are in an acceptable format (TIFF (or JPEG), EPS (or PDF) or MS 
Office files) and with the correct resolution. If, together with your accepted article, you submit usable color 
figures then the journal will ensure, at no additional charge, that these figures will appear in color online 
(e.g., ScienceDirect and other sites). Further information on the preparation of electronic artwork. 

Illustration services 

Elsevier's WebShop offers Illustration Services to authors preparing to submit a manuscript but concerned 
about the quality of the images accompanying their article. Elsevier's expert illustrators can produce 
scientific, technical and medical-style images, as well as a full range of charts, tables and graphs. Image 
'polishing' is also available, where our illustrators take your image(s) and improve them to a professional 
standard. Please visit the website to find out more. 

Figure captions 

Ensure that each illustration has a caption. Supply captions separately, not attached to the figure. A 
caption should comprise a brief title (not on the figure itself) and a description of the illustration. Keep text in 
the illustrations themselves to a minimum but explain all symbols and abbreviations used. 
Tables 
Please submit tables as editable text and not as images. Tables can be placed either next to the relevant 
text in the article, or on separate page(s) at the end. Number tables consecutively in accordance with their 
appearance in the text and place any table notes below the table body. Be sparing in the use of tables and 
ensure that the data presented in them do not duplicate results described elsewhere in the article. Please 
avoid using vertical rules and shading in table cells. 
References 

Citation in text 

Please ensure that every reference cited in the text is also present in the reference list (and vice versa). 
Any references cited in the abstract must be given in full. Unpublished results and personal 
communications are not recommended in the reference list, but may be mentioned in the text. If these 
references are included in the reference list they should follow the standard reference style of the journal 
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and should include a substitution of the publication date with either 'Unpublished results' or 'Personal 
communication'. Citation of a reference as 'in press' implies that the item has been accepted for publication. 
 
 

Reference links 

Increased discoverability of research and high quality peer review are ensured by online links to  the 
sources cited. In order to allow us to create links to abstracting and indexing services, such as Scopus, 
CrossRef and PubMed, please ensure that data provided in the references are correct. Please note that 
incorrect surnames, journal/book titles, publication year and pagination may prevent link creation. When 
copying references, please be careful as they may already contain errors. Use of the DOI is highly 
encouraged. 
 
A DOI is guaranteed never to change, so you can use it as a permanent link to any electronic article. An 
example of a citation using DOI for an article not yet in an issue is: VanDecar J.C., Russo R.M., James 
D.E., Ambeh W.B., Franke M. (2003). Aseismic continuation of the Lesser Antilles slab beneath 
northeastern Venezuela. Journal of Geophysical Research, https://doi.org/10.1029/2001JB000884. Please 
note the format of such citations should be in the same style as all other references in the paper. 

Web references 

As a minimum, the full URL should be given and the date when the reference was last accessed. Any 
further information, if known (DOI, author names, dates, reference to a source publication, etc.), should 
also be given. Web references can be listed separately (e.g., after the reference list) under a different 
heading if desired, or can be included in the reference list. 

Data references 

This journal encourages you to cite underlying or relevant datasets in your manuscript by citing them in 
your text and including a data reference in your Reference List. Data references should include the 
following elements: author name(s), dataset title, data repository, version (where available), year, and 
global persistent identifier. Add [dataset] immediately before the reference so we can properly identify it 
as a data reference. The [dataset] identifier will not appear in your published article. 

References in a special issue 

Please ensure that the words 'this issue' are added to any references in the list (and any citations in the text) 
to other articles in the same Special Issue. 

Reference style 

Text: Indicate references by (consecutive) superscript arabic numerals in the order in which they appear in 
the text. The numerals are to be used outside periods and commas, inside colons and semicolons. For 
further detail and examples you are referred to the AMA Manual of Style, A Guide for Authors and 
Editors, Tenth Edition, ISBN 0-978-0-19-517633-9. 
List: Number the references in the list in the order in which they appear in the text. 

Examples: 

Reference to a journal publication: 
1. Van der Geer J, Hanraads JAJ, Lupton RA. The art of writing a scientific article. J Sci Commun. 

2010;163:51–59. https://doi.org/10.1016/j.Sc.2010.00372. Reference to a 
journal publication with an article number: 
2. 1. Van der Geer J, Hanraads JAJ, Lupton RA. The art of writing a scientific article. Heliyon. 2018;19:e00205. 
https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2018.e00205. 

Reference to a book: 
3. Strunk W Jr, White EB. The Elements of Style. 4th ed. New York, NY: Longman; 2000. Reference to a 
chapter in an edited book: 
4. Mettam GR, Adams LB. How to prepare an electronic version of your article. In: Jones BS, Smith RZ, eds. Introduction 

to the Electronic Age. New York, NY: E-Publishing Inc; 2009:281–304. Reference to a website: 
5. Cancer Research UK. Cancer statistics reports for the UK. http://www.cancerresearchuk.org/ 
aboutcancer/statistics/cancerstatsreport/; 2003 Accessed 13 March 2003. 

Reference to a dataset: 
[dataset] 6. Oguro, M, Imahiro, S, Saito, S, Nakashizuka, T. Mortality data for Japanese oak wilt disease 
and surrounding forest compositions, Mendeley Data, v1; 2015. https://doi.org/10.17632/ xwj98nb39r.1. 

Journal abbreviations source 
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Journal names should be abbreviated according to the List of Title Word Abbreviations. 
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Video 
Elsevier accepts video material and animation sequences to support and enhance your 
scientific research. Authors who have video or animation files that they wish to submit with 
their article are strongly encouraged to include links to these within the body of the article. 
This can be done in the same way as a figure or table by referring to the video or animation 
content and noting in the body text where it should be placed. All submitted files should be 
properly labeled so that they directly relate to the video file's content. . In order to ensure that 
your video or animation material is directly usable, please provide the file in one of our 
recommended file formats with a preferred maximum size of 150 MB per file, 1 GB in total. 
Video and animation files supplied will be published online in the electronic version of your 
article in Elsevier Web products, including ScienceDirect. Please supply 'stills' with your 
files: you can choose any frame from the video or animation or make a separate image. These 
will be used instead of standard icons and will personalize the link to your video data. For more 
detailed instructions please visit our video instruction pages. Note: since video and animation 
cannot be embedded in the print version of the journal, please provide text for both the 
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APPENDIX: 
 

Checklist for reviewers/authors of studies on the translation and cross-cultural adaptation of 
questionnaires/assessment instruments 

 

 Instructions to reviewers/authors:  
 
- Stage I: Translation into Portuguese: 

 Did the authors mention the presence of at least two translators? 
 Were the bilingual translators native speakers of Brazilian Portuguese? 
 Did the translators have different professional backgrounds and profiles (i.e. one translator has 

knowledge of the concepts assessed by the instrument and the other is not related to the health area)? 
 Did the translators work on the translation independently? 
 Did the authors describe the translator’s questions or changes and the rationale behind the translation? 

- Stage II: Synthesis of translation 
 Were the translators involved in the reporting of the process? 
 Were the translated versions compared to the original questionnaire to extract a synthesis of the first 

Portuguese version of the questionnaire (version I)? 
 Did the authors present a report of the synthesis process containing the questions that required 

changes and how they were resolved? 
 Was there mention of the process of consensus between the translators? 

- Stage III: Back translation 
 Was version I of the translated questionnaire translated back into the original instrument’s 

language? 
 Were at least two translators involved? 
 Were the bilingual translators native speakers of the original instrument’s language? 
 Did the authors ensure that the translators were not familiar with the original version of the 

questionnaire? 
 Did the authors ensure that these translators did not have a background in the area of health or 

information about the concepts explored by the questionnaire or instrument? 
- Stage IV: Expert committee 

 Did the Committee include methodologists, health professionals, language professionals, and 
translators (Stage I and II translators and Stage III back translators)? 

 Were the authors of the original questionnaire contacted and did they grant approval for the cross- 
cultural adaptation? (Required) 

 Is there mention of the participation of the authors of the original questionnaire during this stage? 
(Not required) 

 Did the consolidation of a pre-final version consider all reports, translations, and back translations? 
 Is there mention of the aspects that required changes at this stage and of how they were resolved? 
 Were the Committee’s decisions aimed at ensuring semantic, idiomatic, experimental, and 

conceptual equivalence between the versions? 
- Stage V: Pre-test of pre-final version 

 Was the pre-final version tested on at least 30 subjects? 
 Were these subjects part of the target population of the assessed questionnaire or instrument? 
 Did every subject answer the questionnaire or instrument and was each one interviewed to explore 

their comprehension of each item and answer of the questionnaire? Guillemin et al. (1993) suggest 
posing the question: “What did you mean?” to assess their understanding of the item. 

 Did the authors report the percentage of uncertainties during this part of the process (pre-final 
version)? Uncertainties reported by 15 or 20% or more of the sample indicate the need for revision 
of the questionnaire (Ciconelli et al., 1999; Nusbaum et al., 2001). If the percentage is greater than 



 

 

15% or if more subjects were included, the translated and adapted version of the questionnaire or 
instrument must be changed and a new pre-test must be conducted and reported. 

 For original instruments already established in the literature and whose construct has been assessed, 
the authors should briefly describe the results of this assessment. Otherwise, the authors of the current 
version must assess the construct using the data from the translation. 

 We recommend that the original instrument be submitted with the manuscript as a separate file. 
 

 
Checklist – Submission of studies on translations and cross-
cultural adaptations and validation 

Author Reviewer 

Items of translation and cross-cultural adaptation Mark with 
an X 

Reported 
on page 
no. 

Mark with 
an X 

1 - Title mentions that it is a translation and cross-cultural adaptation.    

2 - Reference to original instrument was included in Methods.    

3 - Reference to original instrument was included in References.    

4 - Translated instrument was included in full at the time of 
submission. 

   

5 - Original instrument was submitted in full.    

6 - Authorization was given by the authors of the original instrument.    

7 - Guidelines by Beaton et al. (2000) were followed in the translation 
and 
adaptation stages and the authors clearly mention the use of this 
guideline. 

   

Translation - 2 translators (1 lay translator and 1 specialized in the 
area). 

   

Meeting of translation committee (synthesis of translation).    

Back translation - 2 lay translators.    

Meeting of expert committee.    

Test of pre-final version (n>30).    

Rate of comprehension was described in the test of the pre-final 
version – uncertainties reported by 15 or 20% or more of the sample 
indicate the need for revision of the questionnaire (Nusbaum et al., 
2001). 

   

8 - All items of the questionnaire were translated and cross-culturally 
adapted, including alternative answers and instructions. 

   

9 - A clear description was given of the cultural adaptations made 
during the 
study. 

   

10 - A clear description of the sample characteristics was included in 
the 
stages of the study. 

   

Measurement properties    

Required    

11 - Was the translated instrument’s reproducibility (test-retest) 
assessed? 

   

12 - Was the sample size adequate for assessment of the 
reproducibility? 
(Terwee et al., 2007) 

   

13 - Was the translated instrument’s internal consistency assessed?    

14 - Was the sample size adequate for assessment of the internal 
consistency? (Terwee et al., 2007) 

   

Recommended    

15 - Was confirmatory factor analysis of the translated instrument 
conducted? 

   



 

 

16 - Was the sample size adequate (Mokkink et al., 2010) for 
confirmatory 
factor analysis of the translated instrument? 

   

OR    

17 - If exploratory factor analysis was not conducted in the original 
study, 
was it conducted in the translation study? 

   

   

18 - Was the sample size adequate (Mokkink et al., 2010) for 
exploratory factor analysis of the translated instrument? 
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