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RESUMO 
 

LIMA, Gisele Neves de. Versão Brasileira do Test of Arm Selective Control for 
Children With Cerebral Palsy (TASC). 2021. Dissertação (Mestrado). Programa de 
Pós Graduação Interdisciplinar em Ciências da Saúde. Universidade Federal de São 
Paulo, Santos, 2021.  
 
 

O controle motor seletivo é um elemento essencial do movimento humano típico, 

que permite o domínio ágil e independente do movimento articular. Este, quando 

prejudicado, caracteriza um dos deficits neuromusculares inter-relacionados à 

paralisia cerebral (PC). O Test of Arm Selective Control (TASC) foi desenvolvido 

visando avaliar de forma sistemática a habilidade de crianças com PC de mover o 

membro superior com controle motor voluntário seletivo (CMVS). O objetivo do 

presente estudo foi obter a tradução, adaptação cultural e validade do TASC para o 

português do Brasil. Como resultados, foram produzidas duas versões em 

português, denominadas T1 e T2 e realizada a síntese das traduções. A partir dela, 

duas retrotraduções foram realizadas e novo processo de síntese gerou a versão 

única da retrotradução. Após aprovação da versão retrotraduzida pelas autoras da 

escala, iniciou-se o processo de avaliação do comitê de especialistas composto por 

três profissionais da reabilitação que avaliaram as equivalências semântica, 

idiomática e conceitual. Uma especialista sugeriu manter a sigla TASC e adicionar o 

sufixo BR (TASC-BR) no título da versão brasileira. Foi obtida a versão preliminar do 

TASC-BR que foi enviado a mais de 30 profissionais para procedimento de 

adaptação cultural e validade de conteúdo (teste da versão preliminar do TASC-BR). 

Até a conclusão desta dissertação, quatro profissionais realizaram o teste da versão 

preliminar e responderam aos questionários de adaptação cultural e validade de 

conteúdo. Conclui-se que a TASC-BR foi adequadamente traduzida, seguindo todas 

as etapas recomendadas internacionalmente. A pandemia de COVID-19 impactou 

no andamento deste estudo sendo necessária alteração no prazo para publicação 

da versão final do instrumento até que se atinja a amostra total de aplicações da 

versão preliminar do instrumento e se concluam os procedimentos de adaptação 

cultural e validade de conteúdo.  

 

Palavras chave: paralisia cerebral, membros superiores, transtornos motores, 

controle motor, validade de testes, TASC. 
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ABSTRACT 

 
LIMA, Gisele Neves de. Versão Brasileira do Test of Arm Selective Control for 
Children With Cerebral Palsy (TASC). 2021. Dissertação (Mestrado). Programa de 
Pós Graduação Interdisciplinar em Ciências da Saúde. Universidade Federal de São 
Paulo, Santos, 2021.  

 

 

Selective motor control is an essential element of typical human movement, which 

allows agile and independent control of joint movement. This, when impaired, 

characterizes one of the neuromuscular deficits interrelated to cerebral palsy (CP). 

The Test of Arm Selective Control (TASC) was developed to systematically evaluate 

the ability of children with CP to move the upper limb with selective voluntary motor 

control (CVMC). The aim of the present study was to obtain the cultural adaptation 

and content validity of TASC to brazilian portuguese. Two versions were produced in 

portuguese, called T1 and T2 and then, summarized in a single translated version. 

Posteriorly, two back-translations were produced and a new synthesis process 

generated the single version of the back-translation. After approval of the back-

translated version by the authors of the original scale, this version was analyzed by 

an expert committee, composed of three rehabilitation professionals, who evaluated 

it as semantic, idiomatic and conceptual equivalences. One expert suggested 

keeping the acronym TASC and adding the suffix BR (TASC-BR) to the title of the 

brazilian version. A preliminary version of the instrument was generated and sent to 

more than 30 professionals for a cultural adaptation and content validity procedure. 

Until this moment, four professionals performed the preliminary version test and 

answered the cultural adaptation and content validity questionnaires. It is concluded 

that TASC-BR was translated, following all internationally recommended steps. The 

COVID-19 pandemic impacted the progress of this study, requiring a change in the 

deadline for publication of the final version of the instrument until the full sample of 

applications of the preliminary version is reached and the procedures for cultural 

adaptation and content validity are completed.  

 

Keywords: cerebral palsy, upper limbs, motor disorders, motor control, test validity, 

TASC. 
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1. INTRODUÇÃO: 

1.1.Paralisia Cerebral: definição e classificações 

 Nas últimas décadas houve um progresso significativo em relação à 

avaliação e tratamento da paralisia cerebral (PC). Os avanços nos cuidados 

neonatais e o aumento das taxas de sobrevivência de bebês prematuros e com 

baixo peso ao nascer aumentaram as chances de sobrevida de crianças com 

sequelas de lesões no sistema nervoso central imaturo, como ocorre na PC. Assim, 

há crescente interesse da comunidade científica em conduzir investigações 

multicêntricas de larga escala em relação à epidemiologia, prevenção e tratamento 

da PC, de modo que esforços têm sido feitos para se estabelecer uma definição 

padrão e sistemas de classificação (Rethlefsen et al., 2010).  

 A incidência mundial de crianças com PC é estimada entre 1,5 a 5,9 casos 

para cada 1000 nascidos vivos nos países desenvolvidos e de 7 para cada 1000 nos 

países em desenvolvimento. A diferença na extensão da prevalência entre estes 

grupos de países pode ser atribuída à disparidade nas condições de cuidados pré-

natais e de atendimento primário a gestantes. No Brasil, devido a carência de 

estudos especificamente voltados à investigação destes números, pode-se fazer 

uma projeção do dimensionamento com base nos dados de outros países em 

desenvolvimento, de modo que a prevalência seria semelhante à destes países, com 

ocorrência estimada de 30 a 40 mil novos casos de PC por ano (Santos et al., 2019; 

Brasil, 2013). 

 Há mais de 170 anos iniciava-se a correlação entre o trabalho de parto difícil 

e hipóxia neonatal com consequente espasticidade dos membros e deformidades 

musculoesqueléticas. Contudo, atualmente  sabe-se que a PC não se refere a uma 

condição especificamente definida e delimitada, mas remete a um termo “guarda-

chuva” que abrange sinais etiologicamente diversos e mutáveis com a idade 

(Sadowska et al., 2020). Ao longo dos anos, sua definição foi repetidamente alterada 

até ser definida como uma condição bem reconhecida que afeta o 

neurodesenvolvimento, sendo um grupo de desordens permanentes do movimento e 

postura, causando limitação de atividade atribuída à perturbações não progressivas 

que ocorreram no desenvolvimento do cérebro fetal ou infantil (Rosenbaum et al., 

2007).  
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 Embora o diagnóstico seja baseado principalmente na função motora e na 

manifestação de desordens posturais,  a PC pode envolver o comprometimento de 

múltiplos sistemas, de modo que os distúrbios motores muitas vezes são 

acompanhados por distúrbios de sensação, percepção, cognição, comunicação, 

comportamento, epilepsia e problemas musculoesqueléticos secundários  

(Sadowska, 2020; Rosenbaum et al., 2007). Estes distúrbios persistem ao longo de 

toda vida, caracterizando uma condição não progressiva, mas que muda com o 

avanço da idade. A perturbação no cérebro em desenvolvimento pode ocorrer ainda 

no útero, no momento do parto, no período pós-natal ou mais tarde na primeira 

infância. A lesão muitas vezes resulta de hipóxia, infecção, acidente vascular 

cerebral ou hipotensão, com o subsequente processo inflamatório em cascata 

seguindo a lesão original (Sadowska, 2020; Wimalasundera & Stevenson, 2016).  

 A definição de Rosenbaum et al. (2007) tem sido bem aceita 

internacionalmente pela comunidade clínica e científica. Porém, resta alguma 

discordância sobre um limite superior para a idade de início em casos adquiridos 

após o nascimento, mas na prática, lesões até a idade de 2 anos são comumente 

aceitos como PC (Wimalasundera & Stevenson, 2016; Rethlefsen et al., 2010).   

 As classificações tradicionais da PC em relação à distribuição de membros 

para a forma hipertônica (principalmente espástica) incluem a hemiplegia , diplegia e 

tetraplegia / quadriplegia (e ocasionalmente triplegia) (Rethlefsen et al., 2010). Nesta 

classificação, a hemiplegia é definida como o envolvimento de um lado do corpo, 

sendo o membro superior geralmente mais afetado que o membro inferior; a diplegia 

é na qual ambos os membros inferiores são afetados de forma mais acentuada que 

os membros superiores; a tetraplegia ou quadriplegia refere-se à presença de 

espasticidade nos quatro membros, onde o acometimento nos membros superiores 

é similar ao dos membros inferiores e o envolvimento do tronco e orofacial também é 

esperado. Em casos raros, um membro seria poupado e este é referido como 

triplegia (McIntyre et al., 2011).  

 No entanto, embora haja na literatura distinções etiológicas, radiológicas e 

funcionais entre diplegia e quadriplegia, estudos tem mostrado algumas 

inconsistências no uso destas classificações, como baixa confiabilidade inter-

avaliadores e discrepância nos registros epidemiológicos. Inconsistências também 

surgem por falta de uma definição mais específica sobre o grau de acometimento 
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dos membros superiores que seria necessário para classificar os pacientes como 

quadriplégico ou diplégico. Além disso, crianças com hemiplegia muitas vezes têm 

alguns sinais motores no lado contralateral, o que poderia colocá-los em uma 

categoria de diplegia assimétrica, quadriplegia ou triplegia (Rethlefsen et al., 2010; 

SCPE, 2000). Por isso, recomenda-se que  ao utilizar os termos tradicionais 

(diplegia, quadriplegia, hemiplegia), uma descrição completa dos prejuízos motores 

em todas as regiões do corpo seja disponibilizada (Rethlefsen et al., 2010).  

 Outra ausência de consenso ocorre no uso dos sufixos “plegia” e “paresia” 

para referir-se à distribuição topográfica da PC.  Embora o sufixo “plegia” refira-se à 

ausência total do movimento e “paresia” denomina a ausência ou comprometimento 

parcial do movimento, observa-se grande variabilidade no uso destes termos, sem 

necessariamente refletir o nível de acometimento motor presente no membro em 

questão e sim, funcionando como uma indicação generalizada da quantidade de 

membros envolvidos.   

 Por estes motivos, alguns especialistas recomendam o abandono destes  

rótulos e defendem classificações simplificadas, como a distinção anatômica entre 

PC unilateral ou bilateral, acompanhada da descrição da desordem motora e da 

classificação funcional. Nesta forma de classificação, há três grupos principais: PC 

espástica (unilateral ou bilateral), PC discinética (distônica ou coreoatetóide) e ataxia 

(Sadowska, 2020; Sellier et al., 2016; Wimalasundera & Stevenson, 2016; 

Rethlefsen et al., 2010).    

 Ainda nas classificações tradicionais, quanto às distribuições por tônus e 

desordens do movimento, crianças com PC são rotineiramente classificadas entre as 

síndromes espásticas, síndromes extrapiramidais ou discinéticas (distônicos ou 

coreoatetóides) e ataxia, podendo ser também do tipo misto e todas podendo ser 

leves, moderadas ou graves. Quando mais de um distúrbio de movimento está 

presente, recomenda-se classificar pelo transtorno predominante para fins 

epidemiológicos (Sadowska et al., 2020; Sellier et al., 2016; Rethlefsen et al., 2010)

 Entretanto, a classificação dos distúrbios motores por síndromes (espásticas, 

extrapiramidais ou discinéticas e ataxia) também tem sido discutida. Defende-se que 

os distúrbios motores possam ser definidos em termos pontualmente identificáveis, 

por exemplo,  em uma única articulação ao invés de ser parte de uma síndrome que 

pode implicar diversos padrões ou etiologias particulares. Outra razão seria facilitar  
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o reconhecimento de múltiplas deficiências coexistentes na mesma criança, além de 

otimizar a escolha por determinado tratamento terapêutico, medicamentoso ou 

cirúrgico. Desta forma as definições seriam baseadas em fenômenos observáveis 

que possam ser identificados por um avaliador (Sanger, 2015).   

 Também encontra-se na literatura a distinção dos distúrbios do movimento 

entre “piramidal” (espasticidade) e “extrapiramidal” (distonia, atetose). O uso desta 

classificação foi desestimulado por não corresponder adequadamente à 

neuroanatomia atualmente conhecida.  Há ainda, a classificação dos diferentes tipos 

de distúrbios motores entre sinais positivos (excesso de ativação indesejada de 

músculos) e sinais negativos (falta de ativação adequada de músculos). Os sinais 

positivos são aqueles que primariamente afetam a postura e aqueles que 

primariamente resultam em movimento, já os negativos envolvem fraqueza, 

hipotonia, controle motor seletivo reduzido, déficits de equilíbrio e dispraxia (Sanger, 

2015; Sanger et al., 2003).  

 Quanto à definição dos distúrbios motores, a espasticidade é definida como o 

aumento anormal da resistência ao movimento passivo externamente imposto, que 

aumenta em conjunto com o aumento da velocidade do movimento (Cans et al., 

2007; Sanger et al., 2006). A espasticidade é frequentemente um componente da 

síndrome do neurônio motor superior, junto com hiperreflexia, clônus e sinal de 

Babinski positivo e acredita-se que seja causada por mudanças nos limiares de 

excitabilidade de neurônios motores espinhais, ocasionando o mecanismo de reflexo 

de estiramento hiperativo (Sanger, 2015; Rethlefsen et al., 2010).  

 A PC discinética pode ser dos tipos distônico e coreoatetóide. A distonia é 

definida como um “distúrbio do movimento” no qual contrações musculares 

involuntárias sustentadas ou intermitentes causam movimentos de torção repetitivos, 

posturas anormais ou ambos” (Sanger et al., 2006). A mielinização é necessária 

para o desenvolvimento da distonia. Por este motivo, frequentemente esta ocorre 

mais tardiamente que a espasticidade, entre os 5 e 10 anos de idade (Rethlefsen et 

al., 2010). O tipo coreoatetóide é caracterizado por hipercinesia (aumento da 

atividade) e hipotonia, resultando em contorções descoordenadas e movimentos 

bruscos (Wimalasundera & Stevenson, 2016). 

  A PC do tipo atáxica é caracterizada por hipotonia generalizada com perda da 

coordenação muscular, com força, ritmo e controle motor anormais. Formas mistas 
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de PC também foram descritas e as mais comuns apresentaram uma combinação 

entre espasticidade e discinesia (Sellier, 2016; Wimalasundera & Stevenson, 2016, 

Sanger et al., 2006).  

 O grupo Surveillance of Cerebral Palsy in Europe (SCPE) analisou dados de 

16 países da Europa visando monitorar as tendências na prevalência da PC por 

peso ao nascer, entre os anos de 1980 a 2003, e seus estudos corroboram com a 

classificação topográfica para a PC espástica como unilateral e bilateral. Sobre o 

tônus e desordens do movimento, 85% a 90% da população estudada foi 

classificada como espástica, sendo um terço unilateral e dois terços bilateral. Os 

casos discinéticos, com movimentos recorrentes, involuntários, podendo ser 

estereotipados, totalizaram 7% dos casos estudados e a PC do tipo atáxica totalizou 

4 % dos casos (Sellier et al., 2016). 

  Classificações topográficas e motoras não fornecem uma noção da atividade 

e participação, demonstrando a necessidade clara de uma classificação funcional. 

Uma classificação amplamente utilizada na clínica, que adota uma distribuição de 

caráter funcional é a Gross Motor Function Classification System (GMFCS 

Wimalasundera & Stevenson, 2016). Baseado no movimento auto-iniciado, com 

ênfase em sentar, transferências e mobilidade, o GMFCS é um sistema de 

classificação em cinco níveis. As distinções entre eles são baseadas em limitações, 

na necessidade de dispositivos de mobilidade manuais (como andadores, muletas 

ou bengalas). Crianças classificadas como Nível I são capazes de caminhar sem 

limitações; Nível II, caminham com limitações; Nível III , caminham usando um 

dispositivo de mobilidade portátil; Nível IV, auto-mobilidade com limitações, podendo 

usar mobilidade motorizada e Nível V, são transportadas em cadeira de rodas 

manual (Palisano et al., 2008).  

 O mesmo raciocínio foi adaptado para a classificação da função dos membros 

superiores de crianças com PC entre 4 e 18 anos, gerando o Manual Ability 

Classification System (MACS). Este também é dividido em cinco níveis que vão do 

nível I (manuseia objetos com facilidade e sucesso); Nível II ( manuseia a maioria 

dos objetos, mas com alguma qualidade e / ou velocidade reduzida); Nível III 

(manuseia objetos com dificuldade, precisando de ajuda para preparar e / ou 

modificar atividades); Nível IV (manuseia uma seleção limitada de objetos 

modificados ou adaptados e sempre requer alguma ajuda de outras pessoas) até o 
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nível V (não manuseia objetos e tem habilidade severamente limitada para 

desempenhar até mesmo ações simples) (Eliasson et al., 2006). 

 Outras classificações funcionais estão disponíveis na literatura, como a  

Communication Function Classification System (CFCS), Eating and Drinking Ability 

Classification System (EDACS), Visual Function Classification System (VFCS) , além 

da Magnetic Resonance Imaging Classification System (MRICS) (Baranello et al., 

2020; Sellers, 2019; Himmelmann, 2017; Hidecker et al., 2011).  

 Em termos diagnósticos, a Classificação Estatística Internacional de Doenças 

e Problemas Relacionados com a Saúde (CID- OMS, 1997), atribui e define  

condições de saúde de acordo com critérios estabelecidos que traduzem doenças e 

problemas de saúde em um código alfanumérico, visando efeitos epidemiológicos 

associados ao fácil armazenamento, recuperação e análise de dados. Na prática, o 

CID se tornou a classificação diagnóstica padrão internacional (OMS, 1997). A 

descrição das manifestações clínicas da paralisia cerebral contempla indivíduos 

comumente capturados pelo CID através dos códigos que vão do G80 (Paralisia 

Cerebral) ao G80.9 (Paralisia Cerebral não especificada), passando pelos tipos 

diplégica espástica (G80.1), hemiplégica espástica (G80.2), discinética (G80.3), 

atáxica (G80.4), outras formas de PC (G80.8) (OMS, 1997).  

 Embora o CID seja adequado para muitas aplicações diferentes, ele não 

fornece informações e detalhes suficientes sobre as condições de saúde e 

funcionalidade. Assim, para além das definições e classificações diagnósticas, 

topográficas e motoras, as abordagens biopsicossociais tem se tornado tema 

crescente de interesse. A Classificação Internacional de Funcionalidade, 

Incapacidade e Saúde (CIF- OMS, 2015)  propõe a descrição do contexto e fatores 

ambientais e pessoais envolvidos na condição de saúde do indivíduo, sugerindo que 

a deficiência surge da interação da pessoa com o meio ambiente, social e material. 

A partir da CIF, a PC vem sendo classificada como um fenômeno constituído por 

múltiplos determinantes, que para além da motricidade, pode afetar a vida cotidiana 

do indivíduo em dimensões diversas (Ruiz & Cuestas, 2019).  

 Portanto, a literatura mostra que as classificações da PC são desafiadoras, 

complexas e  estão em constante discussão, de modo que ainda não existe um 

consenso sobre qual a metodologia e a terminologia mais adequadas para designar 

os diferentes tipos e níveis de comprometimento, evidenciando a complexidade de 
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se elaborar uma só definição que inclua tantas manifestações possíveis (Ruiz e 

Cuestas, 2019).  

 

 1.2. A Paralisia cerebral e o controle motor seletivo reduzido 

O controle motor pode ser definido como a habilidade de regular ou 

direcionar os mecanismos essenciais do movimento, considerando a integração 

entre a capacidade do SNC de organizar diferentes músculos e articulações em 

busca de um movimento coordenado, unindo informações sensoriais do ambiente a 

informações específicas da tarefa a ser realizada (Schumway-Cook & Woollacott, 

2003). A compreensão conceitual sobre controle motor é fundamental para a 

avaliação e tratamento de pacientes neurológicos.  

Controle motor voluntário seletivo (CMVS) reduzido pode ser considerado 

como a capacidade prejudicada de isolar a ativação dos músculos em um padrão 

selecionado em resposta às demandas de uma postura ou movimento voluntário 

(Sanger et al., 2006). A expressão “músculos em um padrão selecionado” se refere 

à atividade simultânea de cada músculo em uma situação que certos músculos 

podem ser ativados enquanto outros estão relaxados. Por “esperado ou desejado”, 

entende-se o padrão que seria esperado em crianças típicas durante a postura ou 

movimento eliciado e por “capacidade prejudicada” denota-se que o padrão 

esperado não é totalmente alcançado, seja pela ativação excessiva ou insuficiente 

dos músculos esperados no movimento. Por “voluntário”, indica-se que o padrão de 

atividade muscular é gerado em resposta à instrução, imitação ou preparação para o 

movimento (Sanger et al., 2006), sendo controlado tanto em relação à  

direcionalidade quanto à produção de força (Fowler et al., 2009). 

 Na PC, o controle motor prejudicado caracteriza um dos déficits 

neuromusculares interrelacionados mais frequentes (Cahill-Rowley, 2014). A 

ocorrência de CMVS reduzido na PC pode ser explicada por sua fisiopatologia. As 

vias corticoespinais de áreas motoras, principalmente o córtex motor primário, 

desenvolve-se de forma corticofugal, aproximando-se da medula espinhal por volta 

da vigésima semana de gestação. Este processo é suscetível ao dano cerebral pré e 

perinatal. Uma vez que as vias corticoespinais inervam diretamente os 

motoneurônios, fornecendo a capacidade de controle motor seletivo, danos a este 

sistema em desenvolvimento podem acarretar em deficiências permanentes na 
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destreza dos movimentos, em uma gravidade que irá depender em grande parte da 

extensão do dano (Gordon, 2016). 

 Lesões à substância branca também foram correlacionadas com a alteração 

motora na PC, sendo um achado comum em tomografias cerebrais de crianças com 

PC unilateral e bilateral. As evidências de prejuízo no controle motor seletivo nestas 

crianças aparecem através de erros de timing no recrutamento muscular durante 

tentativas de contração voluntária máxima, exemplificando a inabilidade de recrutar 

um grupo muscular seletivamente sem atividade antagonista inapropriada. Além 

disso, movimentos contralaterais associados, como movimentos em espelho 

também foram descritos. Padrões em massa de flexão e extensão, que tem sido 

historicamente descritos como “sinergias”, demonstram a ausência de controle motor 

seletivo (Fowler et al., 2009).  

 Portanto, como resultado dos danos às vias corticoespinais em 

desenvolvimento, há deficiências na execução de movimentos, que podem levar à 

diminuição da fluência, falta de movimento, velocidade reduzida ou movimento 

involuntário em outras articulações, incluindo movimentos em espelho. A capacidade 

funcional de uma criança com CMVS reduzido é diretamente impactada, em 

conjunto com a presença relativa de outros déficits comuns observados na PC, 

podendo interferir de forma negativa em sua participação nos mais diversos 

contextos da vida cotidiana (Sukal- Moulton, et al., 2018; Gordon, 2016;  Fowler et 

al., 2009).  

 Os sinais motores do CMVS reduzido incluem: movimentação de outras 

articulações ou segmentos corporais adjacentes, movimentos espelhados, padrões 

de movimento em massa e movimentação dinâmica com amplitude de movimento 

ativa menor que a passiva (Wagner et al., 2015).  

 Em comparação com outros sinais motores (por exemplo, hipertonia, força 

muscular), o CMVS recebeu pouca atenção nas últimas décadas. Estudos recentes 

indicaram a importância do CMVS em relação ao desempenho motor e seus 

resultados sugerem que sua perda ou alteração interfere muito mais no desempenho 

motor do que, por exemplo, hipertonia e contraturas. Além disso, a ativação seletiva 

prejudicada pode iniciar e piorar um ciclo vicioso de movimento ativo limitado, 

contraturas articulares, função motora prejudicada e atividade diminuída, causando 
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dor e aparecimento de deformidades secundárias em crianças com PC (Balzer et al., 

2016).   

   

 1.3. A função dos membros superiores na paralisia cerebral  

 A limitação na função dos membros superiores é uma das características do 

distúrbio do movimento associado à PC . Os déficits sensório-motores do membro 

superior associados e secundários à PC, que tipicamente incluem fraqueza 

muscular, distúrbios do tônus e do movimento, encurtamento muscular, dificuldade 

na exterocepção, propriocepção, discriminação de dois pontos e / ou estereognosia,  

comprometem em conjunto a aquisição de habilidades motoras grossas e finas, 

resultando em menor uso efetivo da mão em atividades unimanuais e bimanuais 

(Jasper et al., 2016). A diminuição da fluência ou falta de movimento, incapacidade 

de reverter direções, velocidade reduzida, movimentos involuntários em outras 

contrações, incluindo movimentos em espelho, também podem estar presentes 

(Sukal-Moulton et al., 2018).   

 O estudo de Simon-Martinez et al. (2017)  investigou a  influência negativa 

do comprometimento motor nos padrões de movimento do membro superior de 

crianças com PC unilateral. Dados coletados de 60 crianças neurotípicas e 60 

crianças com PC mostraram que crianças com PC apresentaram padrões de 

movimento com desvios de trajetórias em todas as articulações de membros 

superiores durante grande parte do ciclo de movimento, impactando negativamente 

os movimentos durante todas as tarefas avaliadas (alcance para cima, para frente e 

lateralmente; alcance para agarrar diferentes objetos e três tarefas que simulam 

atividades do dia-a-dia), alterando tanto posturas iniciais, quanto trajetórias motoras.  

 É sabido que deficiências permanentes na capacidade de CMVS dos 

membros superiores  e na destreza manual estão ligadas ao insulto agudo ou lesão 

ao trato corticoespinal em desenvolvimento, uma vez que estas vias inervam 

diretamente os motoneurônios da mão (Sukal- Moulton et a., 2018; Gordon, 2016). 

Porém, além do mecanismo de lesão, outros fatores são igualmente importantes a 

ser considerados, como a  localização, extensão e o momento em que ocorreu a 

lesão. 

 Crianças cujas lesões cerebrais ocorreram próximo ao nascimento 

(normalmente acidente vascular cerebral neonatal) mostram desenvolvimento da 
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mão mais lento e pobre do que aquelas cujas lesões cerebrais ocorreram em uma 

idade gestacional precoce (tipicamente infarto hemorrágico periventricular). Lesões 

nos núcleos da base e no tálamo foram consideradas o mais forte preditor de déficits 

no  desenvolvimento da função manual em crianças (Sakzewski et al., 2018; Chang 

et al., 2015).   

 O estudo longitudinal de Nordstrand et al. (2016) sobre a taxa de 

desenvolvimento da função manual em crianças com PC unilateral dos 18 meses 

aos 12 anos mostrou que a capacidade de usar a mão acometida em atividades 

bimanuais modifica-se com o tempo, a depender da  habilidade inicial da criança. 

Crianças com maior habilidade inicial aos 18 meses de idade, que faziam uso 

espontâneo da mão para agarrar objetos, tiveram taxa de desenvolvimento mais 

rápida e atingiram níveis de habilidade mais altos, alcançando seu limite de 

desenvolvimento por volta dos 3 anos. As crianças com menor habilidade inicial, que 

não utilizavam a mão ou, na melhor das hipóteses, conseguiam segurar objetos 

colocados em sua mão, apresentaram taxa de desenvolvimento mais lento, 

atingindo seu limite de habilidades por volta dos 7 anos. Como resultados gerais, 

crianças no "grupo de maior habilidade" alcançaram 90% de seu limite de 

capacidade aos 3 anos de idade, enquanto as crianças no "grupo de menor 

habilidade" desenvolveram-se mais lentamente e atingiram 90% de seu limite aos 7 

anos de idade (Nordstrand et al.,2016). 

 Considerando este cenário, várias intervenções são atualmente  

empregadas para aumentar a função dos membros superiores em crianças com PC, 

sobretudo unilateral. Estratégias de reabilitação não invasivas tem sido bem 

sucedidas, resultando, através da neuroplasticidade, no aprimoramento das 

habilidades motoras do membro superior (Leafbled &Van Heest, 2015).   

 1.4. Instrumentos para avaliação dos membros superiores de crianças 

com paralisia cerebral. 

 Com os avanços nos cuidados neonatais e aumento da sobrevida de bebês 

com PC, com consequente aumento pela procura por serviços de reabilitação,  

diversos instrumentos voltados à avaliação destas crianças tem sido desenvolvidos 

incluindo avaliações dos membros superiores (Brandão et al. 2016; Rethlefsen et al. 

2010). Considerando que mais de 60% das crianças com PC apresentam função 

manual diminuída, estes instrumentos atendem à necessidade de avaliação de 
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crianças submetidas às intervenções que visam aprimorar a função dos membros 

superiores como uma maneira de favorecer sua capacidade de participar de 

atividades funcionais (Wallen et al.2015; Elvrum et al. 2016).  

 Falta de informações específicas sobre quando e como direcionar 

intervenções pode comprometer a eficácia dos tratamentos e representar uma 

barreira potencial para a reabilitação, pois indica a dificuldade dos profissionais em 

selecionar apropriadamente indivíduos que são elegíveis para intervenções 

particulares, tais como aquelas que são intensivas em termos de tempo e 

componentes como a Terapia de Contensão Induzida, treino de marcha em esteira, 

dentre outros (Mackey et al., 2014).  

 Nos últimos anos, as abordagens para investigar o planejamento e a 

execução do movimento voluntário sofreram mudanças substanciais. A ênfase 

mudou do estudo de comportamentos simples (por exemplo, pressionar botões, 

executar movimentos de articulação única) e medidas de desempenho limitadas (por 

exemplo, tempo de reação) para a análise de tarefas motoras naturalísticas, como 

alcance, captura e manipulação. Esta mudança foi facilitada, entre outros aspectos, 

pela disponibilidade de métodos para monitorar a cinemática de movimentos 

multiarticulares, como a análise tridimensional (cinemática), a modelagem 

biomecânica e a eletromiografia. Embora tais métodos garantam precisão na 

avaliação dos membros superiores de crianças com PC, estes não são acessíveis e 

estão indisponíveis na maioria dos centros, além de ser instrumentos que tem maior 

enfoque, em sua maioria, em estruturas e funções e menor enfoque em  participação 

(Tedesco et al., 2015; Fowler et al., 2010).   

 As duas revisões sistemáticas apresentadas a seguir, identificam uma gama 

de instrumentos utilizados para a avaliação de diferentes aspectos funcionais e 

motores dos membros superiores de indivíduos com PC. Uma de Wallen e Stuart 

(2014), cujo objetivo foi determinar o papel na prática clínica de questionários para 

pais sobre o desempenho dos membros superiores em atividades cotidianas de 

crianças com PC, e outra de Burgess et al. (2019) que investigou os instrumentos 

disponíveis para avaliar a função dos membros superiores de indivíduos com PC 

bilateral com idades entre 5 e 18 anos. Outras avaliações são mencionadas no 

estudo de Tang et al. (2017) como avaliações frequentemente utilizadas na prática 
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clínica. A tabela a seguir (Tabela 1) apresenta as avaliações disponíveis e incluídas 

nesses estudos de revisão:  

 

Tabela 1:Instrumentos comumente utilizados para avaliar os membros superiores de crianças com 
PC, baseado nos estudos de Wallen e Stuart (2014), Burgess et al. (2019)  e Tang et al. (2017). 

Instrumento Objetivo 

Melbourne Assessment of Unilateral Upper 

Limb Function- Versões 1 e 2 (Randall et al. 

1999; Randall, Johnson, & Reddihough, 

2012) 

Avaliar a qualidade do movimento unilateral do membro 

superior em crianças com déficits neurológicos entre 5 e 

15 anos. 

Peabody Developmental Motor Scale 2 – 

Fine motor (Folio & Fewell, 2000) 

Avaliar a competência motora da criança em relação 

aos seus pares; identificar déficits motores e 

desequilíbrios entre o domínio motor fino e global. 

Both Hands Assessment  (BoHA)  

(Elvrum, Zethraeus, & Krumlinde-Sundholm, 

2017) 

Mede o desempenho bimanual, incluindo a 

quantificação de possível assimetria do uso da mão. 

ABILHAND-Kids (Arnould et al., 2004) Mede a capacidade de uma pessoa de gerenciar as 

atividades diárias que requerem o uso dos membros 

superiores, quaisquer que sejam as estratégias 

envolvidas. 

ACTIVLIM-CP (Bleyenheuft et al., 2017) Captura o desempenho nas atividades diárias de 

crianças com PC, com uma visão global considerando 

que muitas atividades requerem colaboração dos 

membros superiores e inferiores. 

Children’s Arm Rehabilitation Measure 

(Preston et al., 2017) 

Avalia  21 atividades comuns, usando um questionário 

de 21 itens, preenchido pelos pais ou responsáveis pela 

criança usando um formato de pergunta de múltipla 

escolha. 

Quality of Upper Extremity Skills Test 

(QUEST) (De Matteo et al., 1993) 

 

Avalia a qualidade da função do membro superior a 

partir dos domínios : dissociação de movimentos, 

preensão, reação de proteção e suporte de peso.  

The Assisting Hand Assessment (AHA) e o 

Mini-AHA (Homefur et al, 2007) 

Avalia quão efetivamente o membro superior acometido 

é utilizado em tarefas bimanuais.  

Infant Motor Activity Log (IMAL) (Taub et al, 

1993) 

Avaliação subjetiva do desempenho funcional dos 

membros superiores em situações de vida real.  
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Fugl-Meyer Assessement – FMA (Kim et al, 

2012) 

Índice para avaliar o comprometimeno sensório-motor 

do membro superior. 

  

 No Brasil, alguns  instrumentos foram traduzidos e adaptados culturalmente 

e estão disponíveis para aplicação em crianças com PC, como apresentado na 

tabela abaixo (Tabela 2): 

  

Tabela 2:Algumas avaliações do membro superior disponíveis para uso no Brasil 

Autores da 

publicação 

Instrumento 

(Versões original e em 

português) 

Objetivo 

Brandão et al., 2016 Children’s Hand-Use Experience 

Questionnaire (CHEQ) 

 

Questionário de Experiência de 

Uso de Mãos de Crianças 

 

Avalia como crianças e adolescentes com 

deficiências assimétricas, como PC hemiparética 

(PC), usam a mão afetada durante atividades 

bimanuais em sua rotina diária. 

Nicolini-Panisson et 

al., 2020 

Shriners Hospital Upper 

Extremity Evaluation (SHUEE) 

 

Avaliação da Extremidade 

Superior para Crianças do 

Hospital de Shinners 

 

Avalia o membro superior de crianças e 

adolescentes de 3 a 18 anos com PC hemiplégica 

quanto ao uso espontâneo, funcionalidade e 

alinhamento 

Matuti et al., 2015 Pediatric Motor Activity Log-

Revised scale (PMAL) 

 

Registro da Atividade Motora 

Pediátrica- Escala Revisada 

Avalia a função e uso espontâneo do membro 

superior acometido fora do ambiente terapêutico em 

crianças com hemiplegia espástica.  

Bispo et al., 2019 Quality of Upper Extremity Skills 

Test (QUEST) 

 

Teste de Qualidade de 

Habilidades Motoras da 

Extremidade Superior 

Avalia a qualidade da função do membro superior a 

partir dos domínios : dissociação de movimentos, 

preensão, reação de proteção e suporte de peso. 
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 Os instrumentos apresentados acima estão entre os mais prestigiados na 

prática clínica e de maior qualidade psicométrica encontrados nos estudos citados. 

Nota-se aplicabilidade destes instrumentos para investigar a capacidade de realizar 

determinado movimento, como alcance, preensão, pinça ou manipulação; em  

parâmetros para verificar a qualidade, o alinhamento e a destreza de tais 

movimentos ou ainda, avaliar a capacidade e  frequência de uso  de ambos os 

membros superiores ou o membro superior acometido em tarefas funcionais e 

atividades de vida diária. Entretanto, apesar de sua qualidade e relevância, nenhum 

dos instrumentos mencionados propõe-se a avaliar e classificar de maneira 

específica o CMVS do membro superior de crianças com PC.  

 Essa falta pode ser explicada pelo o fato de que avaliar o CMVS é um 

desafio, dada coexistência de outros sinais motores, como aumento do tônus 

muscular ou falta de força muscular,  consciência sensorial reduzida ou falta de 

estabilidade em articulações, que também podem resultar em limitações da 

qualidade do movimento (Balzier et al., 2016).  

 Ainda assim, habilidades de CMVS determinantes para a capacidade 

funcional de crianças com PC, em conjunto com a presença relativa ou ausência de 

outros prejuízos comuns observados nos membros superiores desta população. A 

comunidade clínica dispõe, como demonstrado, de ferramentas para avaliar e relatar 

a estrutura corporal e comprometimentos de função, incluindo a diminuição da 

amplitude de movimento (ADM) ativa ou passiva, diminuição de força, espasticidade, 

entre outros. No entanto, não havia uma ferramenta e linguagem comum para 

descrever e medir especificamente o CMVS reduzido, de modo que a relação entre 

déficits no controle motor seletivo e desafios em atividades e participação ainda não 

foi totalmente explorada (Sukal-Moulton et al., 2018).  

 Além disso, a maioria das avaliações foram projetadas ou validadas em 

crianças com PC unilateral e exigem materiais específicos ou vídeo para 

administração, levam mais de 30 minutos para administrar ou requerem a aquisição 

de um manual ou a realização de um curso de treinamento (Sukal-Moulton et al., 

2018).  

 Visando atender a esta lacuna, desenvolveu-se em 2010 o Test of arm 

selective control for children with cerebral palsy (TASC) (Sukal-Moulton et al., 2018). 
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O instrumento Selective Control of the Upper Extremity Scale (SCUES), 

desenvolvido por Wagner et al., (2015) assemelha-se ao TASC em sua 

aplicabilidade, uma vez que volta-se para a avaliação da seletividade motora. 

Entretanto, diferentemente do TASC, o SCUES é voltado para avaliação do membro 

superior acometido de crianças com PC unilateral.  

 1.5 Test of arm selective control for children with cerebral palsy (TASC)  

  O TASC é um desdobramento do instrumento Selective Control Assessment 

of the Lower Extremity (SCALE), com a ideia de transferir o mesmo conceito de 

avaliação dos membros inferiores para a avaliação dos membros superiores (Sukal- 

Moulton et al., 2018; Balzier et al., 2016; Fowler et al., 2009). Foi desenvolvido em 

2010, nos Estados Unidos,  visando avaliar de forma sistemática a habilidade de 

crianças com PC de mover o membro superior com controle motor voluntário seletivo 

através da observação do controle do movimento, coordenação, fluidez, 

espelhamento e velocidade de cada articulação (Krosschell et al., 2016).  

 É direcionado para crianças com PC com pelo menos 4 anos de idade, 

capazes de seguir comandos motores simples, atender comportamentalmente às 

tarefas e demonstrar capacidade de ser instruído adequadamente nos movimentos 

pretendidos (Sanger et al., 2006). O teste consiste na avaliação de oito movimentos 

em cada membro superior: flexão / extensão do ombro, abdução / adução do ombro, 

flexão / extensão do cotovelo, supinação / pronação do antebraço, flexão / extensão 

do punho, extensão / flexão do dedo, oposição do polegar e extensão da 

metacarpofalangeana para a pinça chave (Sukal-Moulton et al., 2018).  

 Quanto às propriedades psicométricas, a validade foi avaliada com uma 

amostra de 56 indivíduos com PC unilateral, ou hemiplegia  espástica e bilateral, ou 

diplegia e quadriplegia espástica, com idades entre 5 e 18 anos e níveis de I a IV do 

GMFCS. Houve correlação significativa entre a pontuação total do TASC e o nível do 

MACS (r= -0,529, p <0,001), o número de membros superiores acometidos de 

acordo com seu diagnóstico de PC (r = -0,486, p = 0,001) e a pontuação do 

instrumento Abilhand-Kids (r = 0,596, p< 0,001).  

 É válido observar que outros métodos quantitativos, como a análise 

cinemática e a eletromiografia representam o padrão-ouro de avaliação dos 

membros superiores de crianças com PC, porém são indisponíveis na maioria dos 

centros de reabilitação. Ressalta-se também a ausência de outra escala que se 
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destine ao mesmo fim do TASC (avaliação do controle motor seletivo dos membros 

superiores de crianças com PC) que poderia ser utilizada para os testes de 

correlação. A escolha pela classificação MACS e pelo instrumento Abilhand-Kids 

pode ser entendida a partir desta reflexão, observando-se também, que apesar de 

tais escalas não avaliarem especificamente o controle motor seletivo, classificam e 

avaliam o uso funcional do membro superior e a manipulação, habilidades que 

requerem a presença de CMVS para ocorrer em maior ou menor grau, refletindo em 

uma classificação/ pontuação maior ou menor nas escalas em questão. Deste modo, 

estas correlações demonstram com fortes evidências que o TASC apresenta 

capacidade de mensuração da habilidade de uso do membro superior, similar à 

classificações e instrumentos já validados e amplamente utilizados na prática clínica.  

 Na avaliação da confiabilidade, dois grupos, de três avaliadores cada, 

avaliaram 17 crianças com PC unilateral e bilateral (hemiparesia, diparesia ou 

quadriparesia),  com idades entre 6 e 18 anos, e níveis I a IV do GMFCS. Altos 

graus de confiabilidade entre avaliadores foram encontrados em ambos os grupos. 

O coeficiente de concordância intraclasse (CCI) foi de 0,943 e 0,944 para os escores 

totais (p<0,001 em ambos) e variou entre 0,916 e 0,958 quando comparadas as 

pontuações dos membros em cada grupo. A consistência interna também foi alta (α 

= 0,943). O tempo médio de administração foi de 16,3 minutos (Krosschell et al., 

2016). 

 Para a administração do teste, sugere-se que o ambiente seja preparado 

para minimizar distrações. O tipo de assento utilizado pela criança deve ser 

documentado (tipo de cadeira, se há encosto, entre outros), assim como os 

componentes do ambiente que possam ser relevantes para propósito de re-teste 

(Sanger et al., 2006). Sugere-se a organização de proximal para distal (a partir do 

item 1), avaliando o lado menos comprometido primeiro para cada item do teste 

(Krosschell et al., 2016).  

 Para aplicação dos testes, o examinador instrui a criança sobre o 

movimento, em seguida demonstra o item a ser realizado movendo passivamente o 

membro através do movimento dentro de 3 segundos, gastando 1 segundo em cada 

componente do item do teste, observando a amplitude de movimento (ADM) passiva 

aproximada para fins de comparação com a amplitude observada durante o esforço 

ativo do paciente, e se há uma resistência espástica presente. O examinador solicita 
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ao paciente para realizar o movimento desejado a uma velocidade de 3 segundos ou 

menos, sem mover outras articulações no mesmo membro ou membro contralateral 

(Krosschell et al., 2016).  

 Cada movimento, que corresponde a uma articulação, é pontuado como 0 

(normal), 1 (comprometido) ou 2 (ausente) (Apêndice 1). As articulações de cada 

membro são somadas compondo a pontuação do membro, e os hemicorpos direito e 

esquerdo são somados para uma pontuação total. A pontuação máxima é 16 por 

hemicorpo, ou 32 pontos no total.  

 Alguns descritores estão detalhadamente referidos no manual do TASC e 

encontram-se disponíveis na folha de pontuação para ser assinalados caso o 

examinador observe. São eles: redução da ADM ativa, movimento lento, movimento 

extra, presença de movimentos em espelho, nenhuma contração palpável ou 

movimento em uma direção. Propriedades musculares (resistência espástica e 

tensão muscular) também podem ser descritas caso presentes, assim como a 

influência da sinergia flexora ou extensora. 

 O TASC tem se mostrado relevante nos meios clínico e científico. Sukal- 

Moulton et al. (2020) verificaram a prevalência de características clínicas associadas 

à redução do CMVS no membro superior de indivíduos com PC espástica 

encontraram que 74% dos participantes apresentaram movimento em espelho em 

ao menos uma articulação. Em conjunto, os resultados demonstram que o TASC é 

um instrumento de aplicabilidade versátil, podendo ser utilizado não somente para 

determinar o CMVS presente, mas para conhecer as alterações frequentes em sua 

população alvo. Apesar de sua relevância e aplicabilidade, ainda há escassez de 

estudos utilizando o TASC.  

  

 1.6 Considerações sobre a tradução e validação de instrumentos. 

 Nos anos 1970, pesquisas transculturais começaram a destacar-se no 

cenário científico e a partir de então, o aumento na quantidade deste tipo de estudo 

foi estimado em 350% até o fim do século 20. Estudos transculturais envolvendo a 

tradução e validação de instrumentos internacionais justificam-se por possibilitar a 

comparação de resultados em diferentes países e economizar o investimento 

financeiro e de tempo ao evitar a formulação de novos instrumentos. Várias etapas 

são necessárias e muito esforço é empregado para a construção de escalas de 
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mensuração com validade e confiabilidade adequadas (Junior, 2016; Ferreira, et al., 

2014).  

 A escolha por instrumentos com alta qualidade psicométrica é importante 

para garantir a validade do conhecimento gerado a partir das medidas relacionadas 

ao fenômeno sob investigação (Junior, 2016). Muitos destes instrumentos 

consagrados, voltados à pesquisa e prática clínica em reabilitação, foram 

desenvolvidos em países de língua inglesa. Por esta razão, pesquisadores 

brasileiros tem amplo interesse em trabalhos, cujo objetivo seja a disponibilização de 

tais instrumentos para uso na população brasileira (Magalhães, 2012).  

 Ao optar pela tradução de um instrumento, o pesquisador deve considerar 

alguns fatores importantes, sendo um deles, conhecer a real necessidade da 

tradução e validação transcultural da escala escolhida, elencando aspectos 

relevantes clínica e cientificamente, bem como, certificar-se da ausência de outros 

instrumentos que se proponham ao mesmo fim (Coster & Mancini, 2015).  

  Outro fator a ser considerado é a qualidade da tradução. A acurácia na 

mensuração do construto será diretamente influenciada pela qualidade da tradução, 

de modo que todo processo deve ser cuidadosamente conduzido, visando um 

resultado equivalente em termos semântico e conceitual e condizente com o 

construto que está sendo medido (Junior, 2016). 

 Na literatura encontram-se diferentes guias e protocolos para tradução e 

adaptação cultural de escalas para outras culturas e idiomas. Este processo 

necessita de uma metodologia única a ser seguida. A escolha por uma metodologia, 

possibilita ao pesquisador organizar seu estudo em uma sequência lógica e clara, 

previamente determinada, o que facilita a análise e fornece parâmetros de qualidade 

ao trabalho do pesquisador (Ferreira et al., 2014).  

 2. JUSTIFICATIVA  

 A literatura revela que o comprometimento do CMVS é um dos déficits 

neuromotores mais frequentes na PC. Estudos atuais discutem que este déficit pode 

estar mais diretamente associado ao impacto negativo para a funcionalidade do que  

déficits musculares amplamente estudados como diminuição de força e amplitude de 

movimento. A avaliação dos parâmetros de força e ADM de maneira isolada não 
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necessariamente fornece informações sobre a potencialidade do sujeito para a 

participação funcional em atividades.  

 Por outro lado, informações sobre o nível de controle motor voluntário 

seletivo pode auxiliar a estabelecer um panorama sobre o potencial do sujeito para 

participação em atividades funcionais, uma vez que o uso funcional do membro 

superior em atividades cotidianas está diretamente associado à capacidade de 

controlar o membro de maneira voluntária e seletiva diante de uma demanda do 

ambiente.  

 Este raciocínio vai ao encontro das correntes mais atuais de reabilitação 

neurofuncional, que dá ênfase às atividades e participação e não mais à estruturas e 

funções de maneira isolada. A transferência dos ganhos de terapia para situações 

funcionais do cotidiano é uma das principais preocupações dos terapeutas dos 

tempos atuais, que procuram voltar sua prática ao contexto de vida real do sujeito e 

não mais realizar um trabalho voltado à abordagem dos déficits neuromotores 

isoladamente.  

 Apesar deste cenário, nota-se que a grande maioria das pesquisas e dos 

instrumentos de avaliação presentes, destinam-se ao estudo dos déficits citados 

(força e amplitude de movimento) bem como à mensuração destes 

comprometimentos, enquanto a literatura dedicada ao estudo do CMVS permanece 

escassa. Uma das causas associadas à pouca produção de estudos neste tema é a 

dificuldade na mensuração e avaliação do CMVS. O TASC foi o primeiro instrumento 

em inglês a ser desenvolvido com a finalidade de avaliar o CMVS do membro 

superior de crianças com PC, apresentando níveis elevados de validade e 

confiabilidade.  

 A revisão da literatura acerca dos instrumentos de avaliação para membros 

superiores de crianças com PC mostra que a maioria destes instrumentos requer a 

aquisição de materiais específicos ou demandam maior tempo de aplicação. Além 

disso, os procedimentos de eletromiografia e análise tridimensional (cinemática) que 

poderiam ser considerados como padrão-ouro, requerem uma infra-estrutura que é 

incompatível com a realidade da maioria dos centros de reabilitação do Brasil.  

 O TASC é um instrumento de simples aplicação, com rápido tempo de 

administração e que não requer o investimento em materiais específicos para seu 

uso. A leitura do manual de administração fornece informações suficientes para o 
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profissional que deseja fazer uso deste instrumento em sua prática clínica, já que 

nele é possível encontrar instruções detalhadas sobre todas as etapas da 

administração do teste, desde o preparo do ambiente, os comandos que podem ser 

oferecidos ao avaliado, até instruções sobre a atribuição de escore e uso da folha de 

pontuação.  

 Ao contrário de outros instrumentos que requerem por exemplo, a aquisição 

de softwares para a interpretação dos resultados ou a compra de fichas de avaliação 

para cada uma das aplicações, a folha de pontuação do TASC está disponível 

gratuitamente podendo ser impressa sem custo adicional de forma ilimitada.  Os 

materiais necessários para o teste são somente uma cadeira sem apoio de braços 

(podendo ser realizada inclusive na própria cadeira de rodas do avaliado) e a folha 

de pontuação. Estes elementos tornam este instrumento acessível e adequado ao 

contexto da maioria dos serviços de reabilitação e de pesquisa do Brasil.  

 A tradução de instrumentos já existentes, que tenham alta qualidade 

psicométrica e que sejam clinica e cientificamente relevantes, possibilita a 

universalização do conhecimento, a otimização de tempo e recursos.  

 Desta forma, acredita-se que a tradução, adaptação cultural e validação da 

TASC para uso no brasil poderá incentivar a produção de mais estudos voltados à 

investigação do CMVS, bem como auxiliar na mensuração dos resultados de 

intervenções  e assim, acarretar em benefícios para o tratamento de crianças com 

PC,   

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

 Realizar a tradução do instrumento Test of Arm Selective Control for 

children with cerebral palsy (TASC) para o idioma português do Brasil e adaptá-lo 

culturalmente para a população brasileira.  

 

3.2 Objetivo Específico 

 Averiguar se a versão em português do Brasil do TASC mantém sua 

validade similar à versão original, estando apto para aplicação na população 

brasileira.  
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4. MÉTODO 

 Trata-se de um estudo metodológico que compreende as etapas de 

tradução, adaptação cultural e validação. Este estudo foi elaborado de acordo com 

Resolução Normativa 466/12, do Conselho Nacional de Saúde /MS e aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo, sob o parecer 

n° 0572/2019 (ANEXO1). 

 As etapas deste estudo são detalhadas a seguir.  

 4.1 Desenho experimental: tradução, adaptação cultural e validade da 

versão brasileira do TASC  

   A tradução e adaptação cultural para língua portuguesa do Brasil do Test of 

Arm Selective Control for children with cerebral palsy (TASC) foi baseada nas etapas 

recomendadas internacionalmente (Beaton et al., 2000; Coster & Mancini, 2015). 

Inicialmente, foi obtida a autorização formal das autoras da versão original do 

instrumento (ANEXO 1), que foram informadas sobre as etapas de tradução e 

retrotradução. 

 Os participantes voluntários (profissionais, pais ou responsáveis) envolvidos 

neste estudo assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(APÊNDICES 2, 3 e 4). Crianças acima dos 8 anos que participaram do estudo 

assinaram o Termo de Assentimento (APÊNDICE 5).  

 O processo de tradução e adaptação cultural foi baseado no Guideline de 

Beaton et al. (2000), organizado em V estágios, sendo eles: Estágio I: tradução para 

língua portuguesa do Brasil; Estágio II: síntese das traduções; Estágio III: 

retrotradução; Estágio IV: comitê de especialistas; Estágio V: teste da versão pré 

final (obtenção de adaptação cultural e validade de conteúdo do TASC. 

4.1.1 Estágio I: tradução para língua portuguesa 

Neste estágio foram produzidas duas versões em português, 

denominadas  T1 e T2 , com a participação de duas tradutoras independentes, com 

fluência no idioma inglês e cuja língua  materna é o português do Brasil. Uma das 

tradutoras estava ciente dos objetivos do teste e da finalidade de sua tradução, 

tendo domínio do referencial teórico envolvido no mesmo (controle motor e paralisia 

cerebral). Sua participação visa fornecer maior equivalência possível do ponto de 

vista clínico e acadêmico. A outra tradutora não possui conhecimento na área da 
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saúde e não recebeu nenhuma explicação sobre o teste ou sobre a finalidade de sua 

tradução. Isto reduz as possibilidades de ser influenciada pelo objetivo do trabalho e 

oferece uma tradução que reflete uma linguagem mais próxima à da população 

geral, com maior probabilidade de detectar significados ambíguos no formulário 

original (Beaton et al., 2000).  

4.1.2 Estágio II: síntese das traduções 

 Estiveram envolvidas neste estágio as duas tradutoras e as pesquisadoras 

deste estudo. Uma compilação das versões T1 e T2 foi organizada, resultando em 

um texto único no qual os termos que foram traduzidos de maneira distinta em cada 

versão, aos quais nos referimos como “conflitos”,  foram mantidos lado a lado e 

destacados nas cores azul (T1) e vermelho (T2) para possibilitar a comparação de 

cada termo em seu contexto original no corpo do texto e assim facilitar a avaliação e 

escolha do termo considerado mais adequado para cada caso.   

 Esta versão compilada foi apresentada às tradutoras, que foram orientadas 

a escolher os termos que julgavam mais apropriados entre as opções em vermelho e 

em azul. Não necessariamente uma tradutora escolheu o termo traduzido por si 

própria, em várias situações, ambas optaram pelo mesmo termo, sendo resolvidos 

diversos conflitos. Nos casos em que cada tradutora optou por um termo diferente, 

as pesquisadoras fizeram uma escolha e deliberaram sobre a resolução de cada 

conflito restante, tendo em vista o formulário original, as expressões mais utilizadas 

na linguagem comum em português e a terminologia técnica mais apropriada, com  

o cuidado de manter a equivalência semântica dos termos em questão.   

4.1.3 Estágio III: retrotradução 

 A versão única, traduzida para português do Brasil (TU) foi retrotraduzida 

para o idioma original, gerando duas versões em inglês (RT1 e RT2). Participaram 

desse estágio, dois tradutores bilíngues, cuja língua materna é a inglesa, com 

conhecimento na língua portuguesa do Brasil, sem formação na área da saúde e 

que desconheciam a versão original e os conceitos avaliados no teste.  

 Um novo processo de consenso entre as pesquisadoras foi conduzido, 

resultando em uma versão única em inglês (RTU), que foi comparada com a versão 

original, com a finalidade de identificar possíveis diferenças semânticas. Esta versão 
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foi enviada às autoras do instrumento original para sua avaliação e considerações 

(ANEXO 2).  

4.1.4 Estágio IV: Comitê de Especialistas 

 Segundo Beaton et. al (2000), o papel do comitê de especialistas é 

consolidar todas as versões do questionário e desenvolver o que seria considerada 

a versão preliminar.  Os profissionais envolvidos neste estágio compararam item por 

item das versões TU e original do teste, para elaboração desta versão. Novamente 

foram relatadas e documentadas por escrito as questões que necessitavam de 

alterações e os critérios e soluções utilizadas para elucidar as divergências. 

 Participaram deste estágio, três profissionais em reabilitação, sendo duas 

fisioterapeutas e uma terapeuta ocupacional, com mais de dez anos de experiência 

clínica na área de reabilitação neurofuncional e com conhecimento nas línguas 

inglesa e portuguesa. 

 Os seguintes documentos foram entregues às participantes, sendo eles: (1) 

um convite formal contendo explicações sobre as etapas a ser seguidas para a 

avaliação da versão traduzida do instrumento (APÊNDICE 6); (2) o termo de 

consentimento livre e esclarecido (APÊNDICE 2); (3) a versão original em inglês do 

teste;  (4) a versão em português (TU); (5) o documento de checagem  contendo o 

questionário de avaliação da versão traduzida do instrumento (APÊNDICE 7). 

 O documento de checagem possui  um campo destinado à caracterização 

do profissional, seguido de instruções para responder ao questionário, com 

descrições sobre os critérios a ser considerados pelas especialistas. Posteriormente, 

foi apresentado o questionário de checagem em formato de tabela.  Com intuito de 

otimizar a leitura e facilitar a avaliação do texto, os trechos a serem avaliados foram 

transcritos para o questionário.  

Os critérios utilizados para a avaliação da TU foram: Equivalência 

semântica (verificar se as palavras significam a mesma coisa nas versões original e 

em português e se existem palavras com múltiplos significados que possam causar 

ambiguidade. Analisar se há dificuldades gramaticais na tradução); Equivalência 

idiomática (avaliar a presença de possíveis coloquialismos e se a versão em 

português contempla esta expressão de maneira equivalente ao original); e 

equivalência conceitual (verificar se os conceitos expressos na versão original estão 

adequadamente traduzidos, sem modificação de seu significado). Para cada uma 
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das equivalências descritas, foi assinalada uma das seguintes opções: (1): TA = 

Totalmente Adequado;  (2): A= Adequado; (3): I = Inadequado e (4): TI = Totalmente 

Inadequado.  

 Ao final desta etapa, as pesquisadoras analisaram as respostas do 

questionário e conduziram um processo de consenso, no qual foi gerada a versão 

preliminar do instrumento em português.  

4.1.5 Estágio V: Teste da versão preliminar (obtenção de adaptação cultural e 

validade de conteúdo do TASC). 

 A validade constitui um parâmetro fundamental e indispensável e é definida 

como a medida em que as evidências empíricas embasam as interpretações e os 

usos propostos para o teste. Um teste é válido quando de fato mede o que se 

propõe a medir (Pasquali, 2017).  

 A versão preliminar foi aplicada na população alvo do teste (crianças com 

PC). Os avaliadores assinaram uma cópia do termo de consentimento livre e 

esclarecido (APÊNDICE 3).  

  

Participantes e critérios de inclusão: 

 Participaram deste estágio 4 terapeutas ocupacionais e/ou fisioterapeutas 

com no mínimo 2 anos de experiência na área de reabilitação neurofuncional que 

aplicaram o TASC em 4 crianças com diagnóstico de paralisia cerebral uni e 

bilateral, classificadas pelo GMFCS (Gross Motor Function Classification System) 

como nível I (anda sem limitações), GMFCS II (anda com limitações), GMFCS III 

(Anda utilizando dispositivo manual de mobilidade ou GMFCS IV (auto mobilidade 

com limitações), sendo uma criança para cada terapeuta. O Checklist para 

revisores/autores de artigos de tradução e adaptação transcultural de 

questionários/roteiros de avaliação da Revista Brasileira de Fisioterapia determina o 

número de 30 participantes. Devido ao prazo de finalização do mestrado, não foi 

possível atingir esse número amostral.  Entretanto, daremos continuidade ao estudo 

até completar a amostra.  

 As crianças recrutadas apresentavam comprometimento de membros 

superiores segundo a classificação MACS (Manual Ability Classification System), 

enquadrados nos seguintes níveis:  I (manipula objetos facilmente e com sucesso), 

MACS II (manipula a maioria dos objetos mas com a qualidade e / ou velocidade da 
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realização um pouco reduzida), MACS III (manipula objetos com dificuldade; 

necessita de ajuda para preparar e/ ou modificar as atividades) ou MACS IV 

(manipula uma variedade limitada de objetos facilmente manipuláveis em situações 

adaptadas). 

 Crianças que apresentassem GMFCS e MACS nível V não foram incluídas 

para validade da versão original e também não foram inclusas neste estudo. 

Crianças neste nível apresentam limitações importantes nos membros superiores 

prejudicando sua capacidade de participação no teste. 

 Não foram inclusas neste estudo, crianças que apresentassem ataxia ou 

distonia significativa, que será verificada através da administração do teste 

Hypertonia Assessment Tool. Também foram excluídas crianças que não fossem 

capazes de compreender instruções verbais, tendo diagnóstico de déficit cognitivo 

associado (descrito em prontuário ou relatado pelo cuidador); que  foram submetidas 

a cirurgias nos membros superiores no intervalo de 1 ano; que receberam aplicação 

de bloqueios químicos (toxina botulínica e/ou fenol) no intervalo de 6 meses 

anteriores à participação; que tenham mal formações associadas nos membros 

superiores; que apresentassem alterações comportamentais que impossibilitassem a 

aplicação do teste. 

   

Recrutamento dos participantes: 

 A Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD-Unidade 

Ibirapuera, São Paulo, SP) foi inclusa como instituiação coparticipante no estudo 

seguindo todas as etapas definidas pelos comitês de ética das instituições 

envolvidas e parte dos profissionais e crianças estão sendo recrutadas neste local.  

 Para que se garanta a amostra necessária, outros 27 profissionais que 

atuam nas cidades de Santos e São Paulo, em clínicas, consultórios e atendimentos 

domiciliares, foram convidados aa participar do estágio V,  através das listas de 

contatos pessoais das pesquisadoras. Os convites foram realizados via e-mail ou 

por contato telefônico. Todos os profissionais convidados aceitaram participar deste 

estudo.  
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Procedimentos 

 Os avaliadores receberam o material traduzido (versão preliminar do TASC-

BR) contendo o formulário de avaliação e instruções por escrito sobre a 

administração do teste e atribuição de escores (APÊNDICE 1) Para avaliar a 

validade de conteúdo, também foi entregue um documento contendo a explicação 

teórica sobre o conteúdo que o instrumento se propõe a avaliar (APÊNDICE 9). 

 Um questionário foi elaborado para que os profissionais analisassem cada 

item do teste, avaliando-os em relação a: (1) descrição das instruções, (2) 

adequação do conteúdo ao contexto da criança brasileira; (3) adequação do 

conteúdo ao perfil da criança brasileira na faixa etária estabelecida; e (4) adequação 

do formulário para avaliação. No questionário, os profissionais também classificavam 

os itens nos diferentes aspectos do instrumento em: adequado como está; 

necessidade de inclusão de alguma questão/informação; necessidade de exclusão 

de alguma questão informação; ou necessidade de modificação de alguma 

questão/informação. Esta parte do questionário compreendeu o teste da versão 

preliminar (APÊNDICE 9).   

Para verificar se houve equivalência entre o conteúdo proposto e o item 

avaliado (validade de conteúdo), outro campo estava disponível com as pontuações: 

(1) item não equivalente; (2) item necessita de grande revisão para ser avaliada a 

equivalência; (3) item equivalente, necessita de pequenas alterações; e (4) item 

absolutamente equivalente. 

Após ser concluída a fase de teste da versão preliminar, os questionários 

respondidos pelos profissionais foram analisados com intuito de identificar se havia 

itens que receberam pontuação de 1 ou 2 para que  fossem revisados. Foi calculado 

o Índice de Validade de Conteúdo (IVC) através da somatória das respostas 3 e 4 

dividido pelo número total de respostas. Foi considerado aceitável, o IVC acima de 

0,80  (Souza et al., 2017). 

 Os itens que geraram dúvidas foram organizados em um banco de dados. 

Itens que gerarem percentual de duvida superior a 20% do número total de 

aplicações foram selecionados e revistos pelo comitê de especialistas que poderia 

reelaborar o item por outro do mesmo conceito, porém sem alteração de suas 

propriedades. Neste caso, novo pré-teste deveria ser conduzido e documentado 

(Ciconelli et al., 1999; Nusbaum et al., 2001).  
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5. RESULTADOS 

 

 

  

  Figura 1: Fluxograma dos estágios do estudo 

 

5.1 Estágios I e II: tradução para a língua portuguesa e síntese das traduções 

 Após a produção das duas versões em português, denominadas T1 e T2, foi 

realizada a síntese das traduções. A tabela 3 apresenta o relatório de síntese, 

destacando o termo original em inglês, a tradução gerada nas versões T1 e T2, a 

resolução das pesquisadoras e a justificativa utilizada para a escolha de cada termo.  
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Tabela 3:Relatório de síntese das versões de tradução para a língua portuguesa. 

Original T1 T2 Pesquisadoras Justificativa 

the extent to até que ponto a extensão que até que ponto expressão mais utilizada na linguagem comum 

Taskforce Taskforce força de trabalho Taskforce entendemos que o termo é uma menção ao NIH 
Taskforce on Childhood Movement Disorders.  

 

impairments 

 

limitações  

 

comprometimentos 

 

comprometimentos 

o termo comprometimento se refere à estruturas e  
funções do corpo, enquanto limitações, à atividade.  

 

clinicians 

 

clínicos 

 

médicos 

 

clínicos 

o termo clínicos abrange outros profissionais da 
reabilitação que são aptos a utilizar a escala, não 

somente médicos.  

individuals with 
diplegic, hemiplegic 

and quadriplegic 
CP  

indivíduos com PC 
do tipo diplegia, 

hemiplegia e 
quadriplegia 

indivíduos com PC 
diplégica, 

hemiplégica e 
quadriplégica 

indivíduos com PC 
diplégica, 

hemiplégica e 
quadriplégica 

a expressão “do tipo” pode causar alterações semânticas 
no estágio de retrotradução.  

according to the CP 
diagnosis 

de acordo com o 
diagnóstico de PC 

pelo diagnóstico de 
PC 

de acordo com o 
diagnóstico de PC 

o termo pelo pode ser entendido como “através de”, 
sendo assim inadequado ao contexto da sentença. 

score escore pontuação pontuação termo mais adequado à linguagem comum. 

construct  construto construção construto o termo construção evoca a ideia de elaboração, o que o 
torna inadequado ao contexto da sentença. 

considerations for 
testing 

considerações para 
o teste 

considerações para 
testar 

considerações para 
testar 

refere-se de maneira mais clara ao ato de testar . 

document the 
seating 

documentar o tipo 
de assento 

documentar o 
assento 

documentar o tipo 
de assento 

mais adequado ao sentido da sentença em português. 

 

through the 
movement 

em todo arco de 
movimento 

através do 
movimento 

através do 
movimento 

tradução correta 

provide feedback 
and repeat 

forneça feedback e 
repita o item 

forneça feedback e 
repita  

forneça feedback e 
repita 

a palavra item não consta na versão original. 

 

ability habilidade capacidade habilidade tradução correta. 

available range of 
motion (ROM) 

amplitude de 
movimento (ADM) 

disponível 

amplitude de 
movimento 

disponível (ADM) 

amplitude de 
movimento (ADM) 

disponível 

o termo abreviado não inclui a palavra disponível. 

 

a portion of the uma parte do uma porção do uma parte do as palavras são sinônimos, a escolha se deu pelo uso 
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mais frequente na linguagem comum. 

but does not have 
to 

mas não 
necessariamente 

mas não é 
necessário 

mas não 
necessariamente 

não é necessário poderia indicar que o evento 
mencionado não é relevante. 

verbal cues dicas verbais sugestões verbais dicas verbais escolha da maioria. Os termos são sinônimos. 

 

palpable 
contraction of the 

agonist muscles to 
instructed joint 

movements 

contração palpável 
dos músculos 
agonistas na 
articulação 

instruída a realizar 
movimentos 

contração palpável 
dos músculos 
agonistas para 

instruir movimentos 
articulares  

contração palpável 
dos músculos 
agonistas na 
articulação 

instruída a realizar 
movimentos 

redação mais adequada 

note motion 
achieved 

notar movimento 
alcançado 

anotar movimento 
alcançado 

anotar movimento 
alcançado 

o sentido original é anotar (o resultado na folha de 
pontuação) 

spastic cath resistência 
espástica 

tensão espástica resistência 
espástica 

o termo resistência é mais explicativo sobre o que o 
terapeuta deve perceber ao realizar o teste. 

flexion synergy  sinergia flexora sinergia de flexão sinergia flexora termo técnico mais adequado. 

extension synergy sinergia extensora sinergia de 
extensão 

sinergia extensora termo técnico mais adequado 

impaired comprometido prejudicado comprometido adequa-se ao termo comprometimento que se refere à 
estruturas e funções do corpo 

thumb 
extension(key grip) 

extensão do 
polegar (aperto 

chave) 

extensão do 
polegar (aperto de 

tecla) 

extensão do 
polegar (aperto 

chave) 

a expressão “aperto chave” é mais aproximada ao termo 
“pinça chave”, utilizado com frequência na clínica. 

 

Thumb Opposition 
(tip to tip pincer) 

Oposição do 
polegar (ponta a 
ponta da pinça) 

Oposição do 
Polegar (ponta a 
ponta do dedo 

polegar) 

Oposição do 
Polegar (ponta a 
ponta do dedo 

polegar) 

optado pela segunda opção por referir-se ao movimento 
de toque da ponta do dedo polegar com o primeiro dedo 

when there is 
tightness or 
contracture 

quando há rigidez 
ou contratura 

quando há tensão 
ou contratura 

quando há tensão 
ou contratura 

o termo rigidez pode causar ambiguidade com o termo 
rigidity na retrotradução. 

 

hand facing down mão direcionada 
para baixo 

mão voltada para 
baixo 

mão voltada para 
baixo 

termo mais apropriado à linguagem comum. 

 

fingers straight dedos em linha reta dedos retos dedos retos termo mais apropriado à linguagem comum. 
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 only does so with 
associated elbow 

flexion 

somente o faz com 
associação de 

flexão do cotovelo 

só o faz com flexão 
de cotovelo 
associada 

só o faz com flexão 
de cotovelo 
associada 

mais fluido na leitura em português 

power grip movimento de força 
de preensão/aperto 

pegada forte pegada forte foi considerado mais adequado para se referir à preensão 
palmar realizada com emprego de força. 

straighten your 
thumb and finger 

out 

endireite seu 
polegar e dedo 

endireite seu 
polegar e dedo 

para fora 

endireite seu 
polegar e dedo 

a expressão “para fora” não é correta ao sentido da 
sentença. 

 

lift your thumb up leve seu polegar 
para cima 

levante seu polegar 
para cima 

leve seu polegar 
para cima 

“levante seu polegar para cima” configura pleonasmo. 

 

 

 A partir da análise do relatório de síntese e consenso, foi gerada a versão única em português (TU). 
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5.2  Estágio III: retrotradução 

 Após serem geradas duas retrotraduções (RT1 e RT2) a partir da TU, outro 

consenso foi conduzido para geração de uma versão única retrotraduzida (RTU). O 

relatório de síntese de consenso foi elaborado, como apresentado na tabela 4.  

 Sinônimos ou termos cuja ordem das palavras não altera o significado da 

expressão, como “although/ eventhough”, “selected pattern”/ “pattern selected” ou 

“The content was examined by a group of clinical experts”/ “A group of clinical 

experts examined the content” não foram inclusos no relatório abaixo, uma vez que 

não há justificativa para sua escolha, sendo baseada na maioria dos votos entre as 

pesquisadoras do estudo.  

 A RTU foi enviada às autoras do instrumento que deram ciência e estão de 

acordo com a versão.  
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Tabela 4:Relatório de síntese das versões de retrotradução para o idioma original. 

Tradução única 
(TU) 

RT1 RT2 Pesquisadoras Justificativa 

Teste de Controle 
Seletivo do Braço 

(TCSB)  

Selective Control of 
Arm Test (SCAT) 

 

 

Selective Arm 
Control Test (SACT) 

 

Selective Control of 
Arm Test (SCAT) 

 

 

A versão gerada na RT2 denota que o teste é sobre o 
“controle do braço (arm control). Já a versão da RT1 
informa mais adequadamente que o teste é sobre o 

controle seletivo (selective control) 

Manual de 
administração 

Administration 
Manual 

 

Manual of 
Application 

Administration 
Manual 

o manual envolve a administração do teste, do 
ambiente à pontuação, não somente o momento da 

aplicação 

discriminativo discriminatory biased discriminatory o termo biased  não está adequado ao contexto 

Validade Shelf life 

 

Validity validity Shelf life não é  um termo utilizado para designar uma 
propriedade psicométrica 

intraclasse intraclass intra-class intraclass grafia correta 

atender 
comportamental-
mente às tarefas 

behave behaviorally 
to tasks  

 

to perform tasks 
adequately 

to perform tasks 
adequately 

a performance é o enfoque e não o comportamento 

 

lado menos 
comprometido 

less impaired side less  compromised 
side 

less impaired side expressa mais adequadamente a ideia de 
acometimento do membro 

articulação articulation joint 

 

joint termo mais utilizado em inglês para referir-se a 
articulações do corpo 

direções instruídas 
dentro de uma 

contagem verbal de 
três segundos 

movements 
instructed within a 

verbal count of three 
seconds 

directions instructed 
within a three-

second verbal count 

directions instructed 
within a three-

second verbal count 

as instruções verbais indicam as direções do 
movimento 

movimento 
concomitante 

obrigatório 

mandatory 
concomitant  
movement 

mandatory collateral 
movement 

 

mandatory 
concomitant  
movement 

o movimento ocorre de forma concomitante, não 
necessariamente colateral 

 

Nenhuma contração 
palpável: nenhuma 
contração palpável 

dos músculos 
agonistas na 

No palpable 
contraction: no 

palpable contraction 
of the agonist 

muscles in the joint 

No tangible 
contraction: no 

obvious contraction 
of the agonist 

(principle) muscles 

No palpable 
contraction: no 

palpable contraction 
of the agonist 

muscles in the joint 

expressão expressa mais adequadamente a qualidade 
de movimento a ser observado. 
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articulação instruída 
a realizar 

movimentos. 

instructed to perform 
movements. 

in the joint 
performing the 
movements. 

instructed to perform 
movements. 

Seção de anotações Note section 

 

General 
Observations 

Section 

Note section 

 

A sessão em questão é disponível para anotações 

 

Oposição do 
Polegar (ponta a 
ponta do dedo 

polegar) 

Thumb Opposition 
(tip to tip of thumb) 

Thumb Opposition 
(thumb-tip to tip of 

first finger) 

Thumb Opposition 
(tip to tip of thumb) 

 

 

Termo considerado mais adequado pelas 
pesquisadoras 

paciente participant  patient 

 

participant Ambas traduções e a versão original apresentavam os 
termos patient e participant. Foi optado por padronizar 

a terminologia, sendo escolhido o termo participant 
uma vez que o avaliado pode não ter uma relação 

terapeuta-paciente com o avaliador.  

movimento em 
espelho 

movement of the 
mirror 

mirror movement mirror movement mirror movement é o termo correto para “movimento 
em espelho” 

“Para cima, para 
baixo, para cima” 

“Up, down, up” 

 

“Raise, Lower, 
Raise” 

“Up, down, up” 

 

considerado mais adequado pelas pesquisadoras. 

 

Flexão/ extensão de 
ombro 

Shoulder bending/ 

extension 

Shoulder flexion/ 
extension 

Shoulder flexion/ 
extension 

o termo flexion é mais apropriado 

a parte interna da 
sua mão 

the inside of your 
hand 

the palm of your 
hand 

the inside of your 
hand 

considerado mais adequado pelas pesquisadoras. 

 

“Para cima, para 
baixo, para cima” 

“Up, down, up” 

 

Turn up, turn down, 
turn up” 

“Up, down, up” considerado mais adequado pelas pesquisadoras. 

 

“Para fora, para 
dentro, para fora” 

out, in and then out 
again 

outward, inward and 
then outward again 

out, in and then out 
again 

considerado mais adequado pelas pesquisadoras. 
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 Após síntese das traduções, as duas versões foram compiladas, gerando a 

RTU. Representando a versão em português (TU), a RTU foi enviada às autoras da 

versão original para sua apreciação e aprovação. Foi obtida a aprovação das 

autoras (ANEXO 2). 

5.3 Estágio IV: Comitê de Especialistas 

 Após avaliação das especialistas, foi realizado um procedimento de 

consenso entre as pesquisadoras. Após este procedimento, foi gerada a versão 

preliminar do instrumento. A Tabela 5 apresenta o relatório de consenso produzido 

nesta etapa: 
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Trecho Especialista 1 Especialista 2 
 

Especialista 3 Consenso 

 
“Uma amostra de 56 
indivíduos com PC 

diplégica, hemiplégica 
e tetraplégica (...)” 

 
Sugere substituir o 

termo tetraplégica por 
quadriplégica, pois 

tetraplégica está mais 
relacionado às lesões 

medulares. 

 
Sugere substituir o 

termo tetraplégica por 
quadriplégica 

 
Sem sugestões neste 

trecho 

Termo “tetraplégica” 
substituído por 
“quadriplégica” 

 
“Adução/ Abdução do 

ombro” 
(Ficha de pontuação) 

 
Sugere que a ordem 

seja mantida 
conforme a versão em 

inglês: Ombro 
Adução/Abdução 

 

 
Sem sugestões neste 

trecho 

 
Sem sugestões neste 

trecho 

 
Optou-se por não 

alterar, uma vez que a 
grafia está correta.  

 
“Flexão/ Extensão de 

cotovelo” 
(Manual de 

Administração) 

 
Sugere que a ordem 

seja mantida 
conforme a versão em 

inglês: Cotovelo 
Flexão/Extensão. 

 
Sem sugestões neste 

trecho 

 
Sem sugestões neste 

trecho 

Optou-se por não 
alterar, uma vez que a 

grafia está correta. 

 
“Supinação/ 
Pronação de 
Antebraço” 

 
(Manual de 

Administração) 
 

 
Sugere que a ordem 

seja mantida 
conforme a versão em 

inglês: Antebraço 
Supinação/ 
Pronação.  

 

 
Sem sugestões neste 

trecho 

 
Sem sugestões neste 

trecho 

Optou-se por não 
alterar, uma vez que a 

grafia está correta. 

 
“Flexão/Extensão de 

Punho” 
 

(Manual de 
Administração) 

 
Sugere que a ordem 

seja mantida 
conforme a versão em 

inglês: 
 Punho Flexão/ 

Extensão 

 
Sem sugestões neste 

trecho 

 
Sem sugestões neste 

trecho 

Optou-se por não 
alterar, uma vez que a 

grafia está correta. 

Tabela 5: Relatório de síntese de consenso entre as sugestões do comitê de especialistas.  
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“Flexão/ 

Extensão de Dedo e 
Polegar” 

 
(Manual de 

Administração) 

 
Sugere  que a ordem 

seja mantida 
conforme a versão em 

inglês: Dedo e 
Polegar Flexão/ 

Extensão.  
 

 
Sem sugestões neste 

trecho 

 
Sem sugestões neste 

trecho 

Optou-se por não 
alterar, uma vez que a 

grafia está correta. 

 
 

“Descritores da folha 
de pontuação” 

 

 
 

Sem sugestões neste 
trecho 

 
Sugere padronizar o 

termo “folha” ao invés 
de “planilha”  já que 

ambos são utilizados 
no texto, uma vez que 
esta seria a tradução 
correta para o termo 

“Sheet” (versão 
original) 

 
Sem sugestões neste 

trecho 

Foi padronizado o 
termo “folha” em 

substituição ao termo 
“planilha” 

 
“Faça uma marca de 
seleção na(s) caixa 

(s) do(s) descritor(es) 
apropriado(s)” 

 
Sem sugestões neste 

trecho 

 
Sugere a modificação 

do texto  
para: “Faça uma 

marca selecionando a 
caixa dos descritores 

apropriados” 
 

 
Sugere a modificação 

do texto  
para “selecione o 

descritor apropriado” 

 
Foi modificado o 

trecho em 
concordância com a 

Especialista 2.  

 
“Este foi definido pela 

Taskforce (...)” 
 

 
Sem sugestões neste 

trecho 

 
Sem sugestões neste 

trecho 

 
Refere não ter 
encontrado a 

tradução do termo 
Taskforce 

Não alterado, uma 
vez que o termo 
Taskforce não é 

passível de tradução 
por ser o nome do 
grupo de estudos e 

trabalho que 
desenvolveu o 
instrumento.  
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“(...)controle seletivo 
voluntário. Este foi 

definido pela 
Taskforce como “A 

capacidade 
prejudicada de isolar 

a ativação dos 
músculos (...)” 

 

 
Sem sugestões neste 

trecho 

 
Sem sugestões neste 

trecho 

 
Aponta a necessidade 
de retirada do termo 

“capacidade 
prejudicada “  e 

inclusão de 
“habilidade” de isolar 

(...)  

Foi considerado que a 
mudança proposta 
pelo Especialista 3 
alteraria o sentido 

original, por isso não 
foi alterado.  

 
“Embora a anotação 

de comprometi-
mentos relacionadas 

à espasticidade e 
distonia deva ser feita 

(...)” 
 

 
Sem sugestões neste 

trecho 

 
Sem sugestões neste 

trecho 

 
Sugere a troca do 

termo “anotação” por 
“registro” 

Não foi considerada 
necessária esta 

alteração 

 
“O conteúdo do TCSB 
foi examinado por um 

grupo de 
especialistas clínicos 

(...)” 
 

 
Sem sugestões neste 

trecho 

 
Sem sugestões neste 

trecho 

 
Sugere a troca de 

“especialistas 
clínicos” por 

“especialistas com 
prática clínica” 

 

Não foi considerada 
necessária esta 

alteração 

 
 

“selecione um local 
onde as distrações 
sejam minimizadas” 

 

 
 

Sem sugestões neste 
trecho 

 
 

Sem sugestões neste 
trecho 

 
 

Sugere a substituição 
por “selecione um 

local sem distrações” 
 

Foi considerado que a 
mudança proposta 
pelo Especialista 3 
alteraria o sentido 

original, por isso não 
foi alterado.  
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“O paciente deve ser 

capaz de seguir 
comandos motores 

simples, atender 
comporta-

mentalmente às 
tarefas e demonstrar 
capacidade de ser 

instruído adequada-
mente nos 

movimentos 
pretendidos.” 

 

 
Sem sugestões neste 

trecho 

 
Sem sugestões neste 

trecho 

 
Sugere a 

reelaboração da 
frase:  

 
“o paciente deve ser 

capaz de 
compreender 

comandos motores 
simples, ter comporta-
mento adequado para 
responder às tarefas 

(..)” 

Não foi considerada 
necessária esta 

alteração 

 
“(...)dentro de 3 

segundos” 
 

 
Sem sugestões neste 

trecho 

 
Sem sugestões neste 

trecho 

 
Sugere a troca por 

“durante 3 segundos” 
 

Não foi considerada 
necessária esta 

alteração 

 
“4.Observe a 
amplitude de 
movimento” 

 
Sem sugestões neste 

trecho 

 
Sem sugestões neste 

trecho 

 
Sugere a troca por:  

 
“4.Registre/ avalie a 

amplitude de 
movimento” 

 

Não foi considerada 
necessária esta 

alteração 

 
“5. Comparação com 

a amplitude 
observada durante o 

esforço ativo do 
paciente, e se há uma 
resistência espástica 

presente.” 
 

 
Sem sugestões neste 

trecho 

 
Sem sugestões neste 

trecho 

 
Sugere reelaboração 

da frase para: 
 

“5. Compare com a 
ADM ativa e verifique 
se há espasticida-de.” 

Não foi considerada 
necessária esta 

alteração 
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“6. Peça ao paciente 

para realizar o 
movimento desejado 
a uma velocidade de 

3 segundos ou 
menos.” 

 

 
Sem sugestões neste 

trecho 

 
Sem sugestões neste 

trecho 

 
Sugere incluir o 

comando “contar até 
três”, já que o 

paciente pode não ter 
conhecimento de 

segundos. 
 

A sugestão da 
Especialista 3 foi 

considerada, 
entretando o 

consenso foi que não 
seria indicado 

remover  a indicação 
de segundos pois isso 
causaria imprecisão 

na contagem do 
tempo. É permitido no 

manual ajustar a 
linguagem para 

entendimento da 
criança.  

 

 
“7. Se o paciente for  

inicialmente mal 
sucedido (escore de 1 

ou 0), forneça 
feedback e repita. Até 
3 tentativas no total 

são permitidas.” 
 

 
Sem sugestões neste 

trecho 

 
Sem sugestões neste 

trecho 

 
Sugere reelaboração 

da frase para: 
 

“7. Se o paciente não 
conseguir realizar o 

movimento na 
primeira tentativa 

(escore de 1 ou 0), 
forneça feedback e 

repita o movimento. O 
paciente pode fazer 
até três tentativas” 

 

Não foi considerada 
necessária esta 

alteração 
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“Controle motor 

normal é a habilidade 
de isolar o movimento 
articular por mais de 
50% da amplitude de 

movimento (ADM) 
disponível  em 

direções instruídas 
dentro de uma 

contagem verbal de 
três segundos. O 
movimento ocorre 

sem ser acompanha-
do de outros 

movimentos em 
quaisquer 

articulações de 
ambos os membros.” 

 

 
Sem sugestões neste 

trecho 

 
Sem sugestões neste 

trecho 

 
Ajuste da redação 

para: 
 

“(...)é a habilidade de 
realizar o movimento 
articular isolado por 

mais de 50% da ADM 
total em direções 

solicitadas durante 
uma contagem verbal 

de 3 segundos. O 
movimento ocorre 

sem outros 
movimentos 

articulares em 
quaisquer outras 
articulações de 

ambos os membros.  

Não foi considerada 
necessária esta 

alteração 

 
“Capazes de mover a 
articulação desejada 

por uma parte da 
ADM disponível” 

 

 
Sem sugestões neste 

trecho 

 
Sem sugestões neste 

trecho 

 
Sugere substituição 

do termo “disponível” 
por “total” 

Foi considerado que a 
mudança proposta 
pelo Especialista 3 
alteraria o sentido 

original, por isso não 
foi alterado. 
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“Para cada grau de 

movimento na 
articulação desejada, 

movimento 
concomitante 

obrigatório ocorre em 
outra articulação do 

membro. Esse 
movimento pode 

ocorrer nos padrões 
de sinergia definidos, 

mas não 
necessariamente. 

Uma pontuação de 0 
também é dada se um 
paciente for incapaz 
de gerar ativamente 

qualquer ADM na 
articulação instruída.” 

 
Sem sugestões neste 

trecho 

 
Sem sugestões neste 

trecho 

 
Sugere a alteração do 

texto para: 
 

“Para cada grau de 
movimento na 

articulação desejada, 
obrigatoriamente 
ocorre movimento 

articular simultâneo 
em outra articulação 

do membro. Não 
necessariamente 

ocorrem movimentos 
em padrões 

sinérgicos definidos. 
Uma pontuação 0 

também é dada se o 
paciente for incapaz 

de realizar ADM ativa 
na articulação 

avaliada/ solicitada”. 
 

Não foi considerada 
necessária esta 

alteração 

 
“(...)movimento em 
apenas uma das 

direções instruídas” 
 

 
Sem sugestões neste 

trecho 

 
Sem sugestões neste 

trecho 

 
Sugere a substituição 
do termo “instruídas” 
por “solicitadas” ou 

“avaliadas” 
 

Foi realizada a troca 
conforme sugestão da 

Especialista 3.  

 
”Resistência 
espástica” 

 
Sem sugestões neste 

trecho 

 
Sem sugestões neste 

trecho 

 
Sugere substituir por 

“espasticidade 
(resistência ao 

movimento passivo)” 
 

Foi considerado que a 
mudança proposta 
pelo Especialista 3 
alteraria o sentido 

original, por isso não 
foi alterado. 
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“(...)impedem o 

paciente de atingir a 
posição prescrita 

 
Sem sugestões neste 

trecho 

 
Sem sugestões neste 

trecho 

 
Apesar de o termo em 
inglês ser “prescribed” 

, sugere a troca por 
“solicitada” ou 

“avaliada” 
. 

Realizada a troca do 
termo “prescrita” por 
“solicitada” conforme 

sugestão da 
Especialista 3.  

 
“(...)ver a parte interna 
da sua mão, o dorso 

da sua mão e 
depois(...) 

 
Sem sugestões neste 

trecho 

 
Sem sugestões neste 

trecho 

 
Sugere a busca por 

um termo para 
substituir “dorso”, pois 
pode não fazer parte 

do vocabulário 
comum da população 

avaliada.  
 

Foi considerada a 
sugestão da 

Especialista 3. Porém, 
não foi realizada a 

troca pois a palavra 
“dorso” é a mais 

adequada. O manual 
permite ajuste da 

linguagem conforme 
necessário, bem 

como uso de gestos 
que facilitem a 

compreensão do 
movimento.  

 

 
“Extensão do polegar 

(“aperto chave”) 
 

 
Sem sugestões neste 

trecho 

 
Sem sugestões neste 

trecho 

 
Sugere trocar “aperto 

chave” por “pinça 
chave”.  

Foi substituído o 
termo “aperto” por 

“pinça” pois em 
português, o termo 
técnico correto é 

“pinça chave” 

 
Os dedos são 

flexionados 
levemente 

 
Sem sugestões neste 

trecho 

 
Sem sugestões neste 

trecho 

 
Trocar “flexionados” 

por “fletidos”. 

Não foi considerada 
necessária esta 

alteração 
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Uma sugestão feita por uma especialista deste estágio foi manter o título 

original em inglês, adicionando a abreviatura “BR” para indicar que se trata da 

versão em português do Brasil, obtendo-se a sigla “TASC-BR”. Em consenso, 

especialistas e pesquisadoras consideraram relevante esta sugestão e optaram pela 

adoção desta abreviatura. 

Quanto à avaliação das equivalências, a tabela a seguir (Tabela 6) 

apresenta os resultados em relação às respostas dadas pelas avaliadoras ((1): TA = 

Totalmente Adequado; (2): A= Adequado; (3): I = Inadequado e (4): TI = Totalmente 

Inadequado).  

 

Tabela 6: Percentual de respostas para cada equivalência 

Equivalências TA A I TI 
 

TA A I TI 

Semântica 91,22% 8,77% 0% 0% 

Idiomática 87% 8,77% 4,38% 0% 

Conceitual 94,73% 5,26% 0% 0% 
 
 

5.4. Resultado Preliminar do Estágio V: Teste da versão pré-final (obtenção de 

adaptação cultural e validade de conteúdo do TASC-BR).  

 Até o momento, foram obtidas 4 avaliações realizadas por três 

fisioterapeutas e uma terapeuta ocupacional. A tabela 7 apresenta a caracterização 

da amostra avaliada.  

 

Tabela 7: Caracterização da amostra. 

IDADE Distribuição 

topográfica 

GMFCS MACS 

7 diparesia IV IV 

6 hemiparesia I II 

6 diparesia III II 

5 diparesia III III 

 

 Na Tabela 8,  está apresentada a frequência de respostas aos itens do 

Questionário de Adaptação Cultural.  
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Tabela 8: Frequência de respostas aos itens do Questionário de Adaptação Cultural. 

 (1) 
adequado 

como 
está 

(2) Necessidade 
de inclusão de 

alguma 
questão/ 

informação 

(3) Necessidade 
de exclusão de 

alguma 
questão/ 

informação 

(4) Necessidade 
de modificação 

de alguma 
questão/ 

informação 

Descrição das 
instruções 

2 2 0 0 

Adequação do 
conteúdo ao contexto 
da criança brasileira 

 
4 

0 0 0 

Adequação do 
conteúdo ao perfil da 
criança brasileira na 

faixa etária 
estabelecida 

4 0 0 0 

Adequação do 
formulário para 

avaliação 

 
3 

 
1 

 
0 

 
0 

 

 Observa-se que os seguintes pareceres foram realizados pelas profissionais 

avaliadoras: 

 

Descrição das instruções 

 Dois profissionais atribuíram a pontuação 2 (Necessidade de inclusão de 

alguma questão/ informação). Um deles sugeriu incluir na descrição das instruções: 

“Informar à criança com qual lado ela deve iniciar, por exemplo: Comece com este 

lado”. Outro profissional sugeriu incluir: “esclarecer se mínimos movimentos devem 

ser considerados”/ pequeno movimento extra ou no membro oposto”. 

 

Adequação do formulário para avaliação:  

 Uma profissional atribuiu pontuação 2 (Necessidade de inclusão de alguma 

questão/ informação)  e sugeriu: “adicionar mais espaço na folha de pontuação para 

que se possa especificar com mais detalhes as alterações observadas”.  

 

 A Tabela 9 apresenta a frequência de respostas aos itens do Questionário 

de Validade de Conteúdo:  
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Tabela 9: Frequência de respostas aos itens do Questionário de Validade de Conteúdo. 

 (1) Item 
não 

equivalent
e 

 (2) Item necessita de 
grande revisão para 

ser considerado 
equivalente 

(3) item 
equivalente, 
necessita de 

pequenas 
alterações 

(4) Item 
absolutamente 

equivalente 

Item 1 0 0 0 4 

Item2 0 0 0 4 

Item 3 0 0 0 4 

Item 4 0 0 0 4 

Item 5 0 0 0 4 

Item 6 0 0 0 4 

Item 7 0 0 2 2 

Item 8 0 0 0 4 

  

  

Item 7: Oposição do Polegar 

Foram apresentadas duas respostas 3 (Item equivalente, necessita de 

pequenas alterações) e assim, foi utilizado o campo destinado do questionário para 

as seguintes sugestões: “Modificar o termo “ponta a ponta do dedo polegar” para 

“ponta a ponta do polegar e do 2° dedo” e “Modificar o nome do item para “pinça 

polpa-polpa” .  

Considerando que a resposta dos três avaliadores esteve entre 3 e 4 para 

todos os itens, o IVC calculado foi 1.  

6. DISCUSSÃO 

 O presente estudo teve como objetivo realizar a tradução do instrumento 

Test of Arm Selective Control for children with cerebral palsy (TASC) para o idioma 

português do Brasil e garantir sua adaptação cultural e validade de conteúdo. Como 

resultado, foi criada a versão brasileira da TASC (TASC-Br) e conduzidos os 

procedimentos de adaptação cultural e de conteúdo.   

 O cumprimento das etapas metodológicas recomendadas 

internacionalmente para a tradução, adaptação cultural e validação de escalas 

(Beaton et al., 2000; Coster & Mancini, 2015) visou garantir a qualidade deste 

estudo, esperando que isto reflita na qualidade psicométrica da versão brasileira do 

TASC (TASC-BR) após conclusão do estágio V. Os estágios I- tradução; II- síntese 

das traduções; III- retrotradução, IV- comitê de especialistas e  V: teste da versão 
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preliminar (obtenção de adaptação cultural e validade de conteúdo do TASC-BR) 

nortearam a condução de toda a pesquisa, como demonstrado a seguir.  

 

Estágios I, II e III 

 As duas versões obtidas no estágio I (tradução) foram realizadas por uma 

tradutora que tem conhecimento nos fundamentos teóricos do teste e outra tradutora 

leiga, como determina o guideline de Beaton et al (2000). A tradutora leiga contribui 

com uma tradução mais literal e fidedigna aos termos da versão original, enquanto a 

tradutora que possui conhecimento sobre o referencial teórico apresenta uma 

tradução com base na análise do contexto na aplicabilidade dos termos no campo 

de conhecimento ao qual o texto em questão se refere. Assim, as duas traduções 

são complementares.  

 A comparação entre as duas versões teve o intuito de realizar a escolha 

entre cada um dos termos que foram traduzidos de forma distinta e assim criar uma 

versão única (TU) que representou a síntese entre as traduções. Este processo de 

síntese contou com as duas tradutoras e com as pesquisadoras deste estudo e 

trouxe pontos interessantes, alguns deles com menor impacto e de fácil deliberação, 

como o caso dos termos “pulso” e “punho”, pois sabidamente o termo anatômico 

correto é “punho”; ou ainda, a presença de sinônimos que não requerem reflexão 

teórica, sendo apenas uma escolha por preferência e pelo melhor ajuste no texto.  

 Contudo, outras situações exigiram maior cuidado e reflexão na escolha, 

como foi o caso do termo “clinicians” para referir-se aos profissionais que estão 

aptos a fazer uso do TASC-BR. Uma das traduções foi para a palavra “médicos”(T1), 

o que levaria a uma interpretação errônea de que a escala destina-se ao uso de 

médicos. O consenso entre as tradutoras e pesquisadoras optou pela versão 

“clínicos”(T2), que abrange outros profissionais da área da saúde.  

 Outro caso foi entre os termos “impaired” traduzido para 

“comprometido”(T1) e “prejudicado” (T2). Em deliberação, foi discutido pelas 

pesquisadoras que o termo “comprometido” está alinhado ao termo 

“comprometimento”, que de acordo com a Classificação de Incapacidade, 

Funcionalidade e Saúde (CIF) (OMS, 2015) se refere ao acometimento das 

estruturas e funções do corpo, sendo então considerado mais apropriado.  
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 Outro termo cuidadosamente analisado foi o “spastic catch”, traduzido para 

“resistência espástica” (T1) e “tensão espástica” (T2). Entende-se que a expressão 

em inglês refere-se à reação de resistência ao estiramento passivo da musculatura 

que ocorre como um dos sinais de espasticidade. Contudo, no português do Brasil, 

não há uma expressão equivalente. Desta forma, foi necessário nos debruçarmos 

sobre os termos “resistência” e “tensão” e sobre as definições de espasticidade.  

 A maioria das definições sobre espasticidade descrevem seus sinais 

clínicos como a combinação entre reflexos tendíneos exagerados (reflexo de 

estiramento), resistência velocidade- dependente ao estiramento da musculatura e 

presença de hipertonia muscular. A hipertonia muscular também é caracterizada 

pela resistência ao estiramento da musculatura. Entretanto, na hipertonia, há sinais 

eletromiográficos de atividade muscular que excedem largamente aqueles 

encontrados em sujeitos sem alterações musculares, alterações intrínsecas nas 

propriedades dos tecidos musculares, contribuindo para a presença de rigidez/ 

contratura muscular (Dietz, 2012). 

 A hipertonia resulta em ativação muscular excessiva ou inapropriada e é um 

sinal clínico da espasticidade. Entretanto, é errôneo considerar que ambas sejam 

sinônimos. Faz-se necessária a diferenciação entre os sinais neurais e não neurais 

que envolvem o aumento da resistência ao movimento passivo de estiramento 

muscular, como considerar a alteração encontrada nas propriedades musculares 

para além da resposta exagerada ao reflexo de estiramento, presente como um sinal 

neural da espasticidade (Bar-On et al., 2015).  

 Analisando os termos “resistência” e “tensão” sob a luz das definições 

teóricas acerca da espasticidade, o grupo de pesquisadoras entende que o termo 

“tensão” pode fazer alusão aos sinais de rigidez/ contratura característicos da 

contração muscular excessiva ou inapropriada da hipertonia, enquanto o termo 

“resistência” indica de maneira mais clara o sinal  de resistência ao movimento 

passivo encontrado na espasticidade  devido ao reflexo de estiramento exacerbado.  

 

Estágio IV  

 No estágio IV – comitê de especialistas, a versão do instrumento traduzido 

para o português do Brasil após processo de síntese entre as duas taduções (T1 e 

T2), denominada TU, foi enviada para a avaliação de três profissionais especialistas 
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para identificação de termos que poderiam ser considerados inapropriados em 

português ou ainda, que fossem considerados inadequados em relação à 

terminologia técnica.  

 Um exemplo é o termo “tetraplégica”, usado na versão em português (TU) 

do manual de aplicação do teste para referir-se a um dos tipos de PC. Nota-se que 

na versão original do instrumento foi utilizado o termo “quadriplegic”. Na tradução T1 

apresenta-se o termo “tetraplégica” e na T2, “quadriplégica”. Observa-se que na 

versão de síntese entre os instrumentos (TU), ambos os termos foram utilizados em 

diferentes momentos do texto.  Duas das três especialistas, que são profissionais 

atuantes na área acadêmica sugeriram a substituição do termo “tetraplégica” para 

“quadriplégica” e a padronização deste por todo manual de aplicação do TASC-BR e 

folha de pontuação.   

 Isto nos leva a refletir sobre a terminologia acerca da distribuição topográfica 

da PC, que gera discussão na literatura por ainda carecer de consenso. Estudos 

citam a baixa confiabilidade inter-avaliadores, as divergências nos registros 

epidemiológicos, bem como ausência de uma definição mais específica para as 

definições de diplegia ou quadriplegia quando há envolvimento dos membros 

superiores e até mesmo entre a hemiplegia e diplegia quando há sinais motores no 

lado contralateral em crianças com hemiplegia, o que poderia colocá-las na 

classificação de diplegia assimétrica ou triplegia (Rethlefsen et al., 2010; SCPE, 

2000).  

 Esta discussão levou estudos mais recentes a fazer duas recomendações: 

uma delas, seria que ao utilizar os termos tradicionais (diplegia, quadriplegia, 

hemiplegia),  se faça uma descrição mais completa dos prejuízos motores em todas 

as regiões do corpo (Rethlefsen et al., 2010).   Outra, recomenda a adoção de 

classificações mais simplificadas, como PC unilateral ou bilateral (Sadowska, 2020; 

Sellier et al., 2016; Wimalasundera & Stevenson, 2016; Rethlefsen et al., 2010). 

  Ao optar pelo uso dos termos tradicionais, nota-se que  “quadriplegia” ou 

“tetraplegia” muitas vezes são utilizados como sinônimos, citados lado a lado em 

estudos que trazem a definição topográfica de PC (Sadowska, 2020; Rethlefsen et 

al., 2010).  Em outros, apenas um dos termos é utilizado (Sanger, 2015), mostrando 

novamente que não há consenso na literatura nem uma distinção teórica ou 

conceitual entre os termos.  
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 Levando em consideração o estudo deste tema e o parecer das especialistas, 

discutiu-se a possibilidade da adoção dos termos “unilateral” e “bilateral” como 

recomendado pela mais prestigiada definição de PC da literatura atual (Rosenbaum 

et al., 2007). Entretanto, optou-se por manter os termos utilizados na versão original 

do TASC (hemiplegic, diplegic, quadriplegic) e pela padronização do termo 

“quadriplegia” tanto no manual de administração quanto na folha de pontuação, 

conforme orientado pelo comitê de especialistas.  

 Outra importante contribuição do comitê de especialistas foi a sugestão da 

manutenção do título original em inglês (TASC) seguido pela sigla BR (TASC-BR). 

Há no Brasil exemplos de instrumentos de avaliação cuja abreviatura também foi 

mantida como a da versão original. Um destes é a Segmental Assessment of Trunk 

Control (SATCo), que em sua versão brasileira adota o título Avaliação Segmentar 

do Controle do Tronco, com a sigla SATCo-BR (Sá, et al., 2017). Outras escalas 

optam por manter a abreviatura conforme o título em português, como é o caso da 

Alberta Infant Motor Scale (AIMS), que em português recebe o título de Escala 

Motora Infantil de Alberta (EMIA)  (Saccani, 2009).  

 Considerando que é absolutamente necessário garantir a universalização 

do conhecimento gerado pelo uso do TASC-BR em futuros estudos científicos, 

facilitando a localização destes em bases de dados internacionais e que os 

profissionais que tiverem conhecimento sobre a versão original do TASC também 

conseguirão facilmente deduzir que o TASC-BR trata da versão brasileira deste 

instrumento, foi optado por acatar a sugestão das especialistas e adotar a sigla 

TASC-BR.  

 Desta forma, esta etapa cumpriu seu objetivo de garantir a adequação dos 

termos em relação à terminologia mais apropriada para o uso no Brasil, evitar 

ambiguidades ou erros semânticos e ainda contar com a avaliação técnica do comitê 

de especialistas.  

 

Estágio V 

 A condução do estágio V permitiu que profissionais registrassem suas 

sugestões acerca de pontos específicos do instrumento, o que possibilita seu ajuste 

à população-alvo do teste (profissionais da reabilitação neurofuncional e crianças 

com PC) e otimiza sua aplicabilidade.  
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 Uma das sugestões foi a inclusão no campo “descrição das instruções”  de 

uma indicação verbal que o avaliador pode dar para o avaliado sobre com qual 

membro superior este deve iniciar o teste, por exemplo: “Comece com este lado”. 

Esta sugestão é interessante, pois permite que o avaliador prepare-se melhor para o 

preenchimento da folha de pontuação, facilitando a fluidez da aplicação.  

 Outro profissional sugeriu que se incluíssem na descrição das instruções, 

maiores detalhes sobre “mínimos movimentos” que devem ou não ser considerados, 

como “pequeno movimento extra ou no membro oposto”. A profissional explica que 

durante a aplicação do teste, ocorreram pequenos movimentos no membro testado e 

no membro contralateral e que houve dúvida se tais movimentos mínimos deveriam 

impactar a pontuação ou ser assinalados nos descritores na folha de pontuação.  

 Analisando o Manual de Aplicação do TASC-BR, vemos que a definição do 

CMVS normal (pontuação 2) descreve que :”o movimento ocorre sem ser 

acompanhado por outros movimentos em quaisquer articulação de ambos os 

membros”.  A pontuação 1 (CMVS Comprometido) também faz menção a 

movimentos em outra articulação: “uma parte do movimento é acompanhada por 

movimento em uma articulação diferente do mesmo membro, ou por movimentos em 

espelho no membro oposto”. O mesmo ocorre na pontuação 0 (CMVS Ausente) 

“movimentos simultâneos em duas ou mais articulações (...) este movimento pode 

ocorrer em padrões de sinergia definidos, mas não necessariamente”.  

 Apesar da menção a movimentos extra, não há uma definição sobre uma 

amplitude de movimento estimada em grau mínimo para ser considerada relevante 

na atribuição da pontuação. Entende-se que a presença de qualquer movimento 

deve ser considerada. Nesta situação, os descritores da folha de pontuação 

oferecem uma definição sobre os tipos de movimento extra observados que devem 

ser assinalados. O item “Movimento extra” deve ser assinalado ao se observar 

“movimento em articulações diferentes do que as testadas no mesmo braço ou em 

compensaçõs posturais no tronco”  e o item “Movimentos em espelho” deve ser 

assinalado quando forem observados “movimentos espelhados notados no braço 

oposto ao testado”.  

 Contudo, o descritor para movimento extra não cita movimentos ocorrendo 

em articulações contralaterais ao membro testado. Já o movimento em espelho, 

deve ser considerado somente se o movimento no membro contralateral espelhar o 
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movimento do membro testado, independentemente da amplitude observada 

(mínima ou ampla).  

 Assim, é possível entender que movimentos mínimos observados no lado 

contralateral devem ser considerados para que não se atribua indevidamente uma 

pontuação 2 (CMVS Normal), mas não justifica que se assinale o descritor 

“movimento extra” pois este é considerado para movimentos extra somente no 

mesmo membro. O manual de administração sugere que algum item dos descritores 

sejam assinalados nas pontuações 1 ou 0, mas não trata como condição obrigatória: 

“Em geral, quando os descritores são assinalados na folha de pontuação, um 

paciente não pode ter controle motor normal”.   

 Outro apontamento foi feito para o termo “ponta a ponta do dedo polegar” 

(Item 7- oposição do polegar), que recebeu duas sugestões de modificação. Uma 

delas sugere a substituição do termo “ponta a ponta do dedo polegar” para “pinça 

polpa-polpa” e a outra propõe o termo “ponta a ponta do polegar e do 2° dedo”. Ao 

revisar os estágios de tradução e retrotradução, temos a versão orignal em inglês 

“tip to tip pincer”, que foi traduzido para “ponta a ponta da pinça” (T1) e “ponta a 

ponta do dedo polegar” (T2). O consenso entre as pesquisadoras optou pela versão 

T2. É importante ressaltar que o processo de síntese entre traduções não objetiva 

promover alterações e modificações nos termos, mas deliberar a escolha entre 

termos distintos nas duas versões traduzidas. O ajuste de possíveis inadequações 

semânticas, de terminologia ou idiomáticas deve ocorrer no processo de avaliação 

do comitê de especialistas, podendo ocorrer também no estágio de adaptação 

cultural e validação, uma vez que é nestes estágios que os termos são discutidos e 

destrinchados em relação ao seu significado, definições teóricas e aplicações 

clínicas. Assim, o termo “ponta a ponta do dedo polegar” foi mantido na versão TU, 

RTU e versão preliminar, passando a ser discutido nos estágios posteriores (comitê 

de especialistas, adaptação cultural e validação).  

 O parecer dos especialistas e profissionais avaliadores nos permite olhar de 

forma aprofundada para o termo “ponta a ponta do dedo polegar”. Ao analisar a 

versão original do instrumento, temos “tip to tip pincer”. Segundo o Cambridge 

Dictionary, a palavra “pincer” refere-se ao instrumento pinça (PINCER, 2021). Pelo 

contexto, podemos interpretar como o uso da ponta a ponta (tip) do polegar em 

oposição (thumb opposition) ao primeiro dedo (tip to tip) servindo como “instrumento 
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de pinça”. Em português do Brasil, o ajuste idiomático de “ponta a ponta” seria 

“polpa-a-polpa”, sendo este o termo utilizado na prática clínica e para publicações 

científicas, como visto, por exemplo, no método Kepandji de avaliação do movimento 

de oposição do polegar para fins ortopédicos que é descrito como o toque da polpa 

do polegar com a polpa dos dedos em movimentos sucessivos de pinça. Descrições 

de testes de força de pinça com uso de goniômetro também adotam o termo pinça 

polpa-a-polpa (Ferrigno, 2010). 

 Entende-se, portanto que as sugestões dos especialistas e profissionais 

avaliadores foram de extrema relavância, indo ao encontro da terminologia utilizada 

nos âmbitos clínico e científico, sendo empregada na linguagem técnica e em 

estudos para referir-se ao movimento de pinça no qual as polpas digitais do 1° e 2° 

dedo se tocam (Marinho et al., 2021; Fonseca et al., 2019; Rodrigues, 2018).  

  Todas as sugestões contribuiram positivamente para o aprimoramento da 

TASC-BR e os itens mencionados podem ser revistos e modificados caso após a 

aplicação em toda a amostra de 30 sujeitos, o ICV for inferior a 0,80 ou se este item 

gerar dúvida em mais de 20% do total de aplicações, devendo ser revisto pelo 

comitê de especialistas e poderá ser reelaborado (Souza et al., 2017).  

 Por fim, o uso de instrumentos de boa qualidade psicométrica interessa a 

comunidade clínica e acadêmica para múltiplas finalidades, sendo a metodologia  

empregada para a avaliação, reconhecidamente importante. Neste sentido, é 

consenso que os instrumentos de avaliação representam tema de grande interesse 

no campo da reabilitação neurofuncional.  

 No que se refere aos instrumentos destinados à avaliação dos membros 

superiores de crianças com PC, o levantamento da literatura demonstrou que há 

uma variedade de escalas que avaliam diferentes aspectos da funcionalidade e do 

desempenho motor (Wallen & Stuart, 2014;  Burgess et al., 2019; Tang et al.,2017). 

Entretanto, somente uma reduzida parte delas está disponível em língua portuguesa 

e está adequada para uso em nossa população, o que tornam escassas as opções 

de instrumentos de avaliação e pesquisa para profissionais brasileiros.  

 Considerando os instrumentos disponíveis, ainda que em língua 

estrangeira, notou-se que apesar de sua relevância clínica e qualidade psicométrica, 

nenhum deles tem como objetivo a avaliação do CMVS do membro superior de 

crianças com PC e desta forma, o TASC preenche uma importante lacuna, já que o 
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CMVS é determinante para a capacidade funcional deste indivíduos (Sukal-Moulton 

et al., 2018).  

6.1. Limitações do estudo e desafios futuros 

 O presente estudo apresenta algumas limitações que devem ser 

registradas.  

 O estágio V- adaptação cultural e validade de conteúdo do TASC-BR- foi 

diretamente impactado pela pandemia de COVID-19, ocasionando maior 

morosidade para a condução do teste da versão preliminar da TASC-BR, uma vez 

que por diversas vezes os estabelecimentos de terapia tiveram suas atividades 

suspensas e muitas famílias optaram por não comparecer aos atendimentos e 

realizar isolamento social em suas residências, o que impossibilitou a aplicação das 

escalas por parte das profissionais que aceitaram participar deste estudo.  

 Os trâmites para submissão de estudos ao Comitê de Ética da AACD 

também foram impactados, considerando os procedimentos de prevenção ao 

COVID-19 instituídos, como por exemplo, a não autorização de permanência do 

paciente ou terapeuta nas dependências da instituição por período além daquele 

definido para o tratamento ou carga horária de trabalho, como forma de reduzir 

aglomerações. Desta forma, foi necessário aguardar novas diretrizes institucionais 

para dar início aos trâmites junto ao Comitê de Ética da instituição.   

 Pelo exposto acima, até o momento não foi obtido o número de 30 

aplicações da versão preliminar do TASC-BR para finalização adequada do 

processo de adaptação cultural e validade de conteúdo.  

 Outro apontamento é quanto à versão original do TASC. Esta não define ou 

orienta a interpretação dos resultados do teste em relação aos resultados numéricos 

obtidos pelos totais da folha de pontuação. Embora isto não tenha sido 

especificamente descrito, através do profundo estudo do instrumento realizado nesta 

pesquisa, é possível sugerir que a interpretação dos resultados pode variar 

conforme o objetivo da testagem. O avaliador pode considerar a classificação por 

articulação (CMVS normal, comprometido ou ausente em cada articulação), obtendo 

assim uma descrição do controle motor seletivo do membro,  podendo também 

considerar a pontuação total para fins de re-teste após alguma intervenção 

específica ou aplicação de bloqueios químicos.  
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 Como desafios futuros, espera-se concluir o estágio V, finalizando-se os 

procedimentos de adaptação cultural e validade de conteúdo. Outros estudos podem 

dedicar-se à obtenção de dados normativos para a população brasileira.  

7. IMPLICAÇÕES CLÍNICAS  

 Esta pesquisa possibilitou a oferta de um novo instrumento de avaliação 

para os membros superiores de crianças com PC para uso por profissionais 

brasileiros. Foi demonstrado que apesar da existência de outras escalas de grande 

qualidade e prestígio, nenhuma delas  atende a finalidade do TASC. Isto preenche  

 diversos requisitos que justificam o emprego de esforços e recursos para traduzir e 

adaptar culturalmente uma escala em idioma estrangeiro.     

 Espera-se que o TASC-BR possibilite uma avaliação mais abrangente do 

membro superior de crianças com PC e contribua positivamente tanto para o 

tratamento destas crianças, quanto para a comunidade científica, uma vez que ainda 

há escassez de estudos dedicados à investigação do controle motor seletivo. Após 

os procedimentos de adaptação cultural, validade, confiabilidade e reprodutibilidade, 

muitos outros estudos podem ser iniciados verificando a aplicabilidade do TASC-BR 

para as mais diversas finalidades.  

  

8. CONCLUSÃO  

 Foi criada a versão em português do Brasil da TASC, denominada TASC-

BR e dado início aos procedimentos de adaptação cultural e validade de conteúdo 

com intuito de tornar esta versão apta para aplicação na população de crianças 

brasileiras com PC nos níveis motores entre I e IV.  

 A disponibilização de um instrumento de avaliação  que seja de boa 

qualidade, com baixo custo e de fácil aplicação vai ao encontro da realidade social 

da maioria dos serviços de reabilitação do Brasil, tornando a disponibilização deste 

estudo socialmente relevante para a comunidade clínica e acadêmica brasileira. 

 Estudos adicionais são necessários para avaliar a confiabilidade e 

reprodutibilidade do instrumento em sua versão brasileira.  
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ANEXO 1: AUTORIZAÇÃO PARA TRADUÇÃO 
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ANEXO 2: APROVAÇÃO DA RETROTRADUÇÃO 
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Apêndice 1: Instruções para atribuição de escores 

Tabela 5:Instruções para  pontuação do TASC (Sanger et al, 2016). 

 

 

Normal = 2  

Habilidade de isolar o movimento articular por mais de 50% da 

ADM disponível em direções instruídas dentro de uma 

contagem verbal de três segundos. O movimento ocorre sem 

ser acompanhado de outros movimentos em quaisquer 

articulações de ambos os membros. 

 

 

Comprometido = 1  

 

Capaz de mover a articulação desejada por uma parte da ADM 

disponível (≤50%), sem qualquer outro movimento articular. No 

entanto, uma parte do movimento é acompanhada por 

movimento em uma articulação diferente do mesmo membro, 

ou por movimentos em espelho no membro oposto. 

 

 

 

Ausente = 0  

Apresenta movimentos simultâneos em duas ou mais 

articulações. Para cada grau de movimento na articulação 

desejada, movimento concomitante ocorre em outra 

articulação do membro. Esse movimento pode ocorrer nos 

padrões de sinergia definidos, mas não necessariamente. Uma 

pontuação de 0 também é dada se um paciente for incapaz de 

gerar ativamente qualquer ADM na articulação instruída. 
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Apêndice 2: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
AO COMITÊ DE ESPECIALISTAS 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

Título do Projeto de Pesquisa: Versão Brasileira do Test of Arm Selective Control for children with 
cerebral palsy (TASC) 
Pesquisador Responsável: Profª. Drª Raquel de Paula Carvalho e Gisele Neves de Lima 
Local onde será realizada a pesquisa: São Paulo e Santos- SP 

 
 Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa acima 
especificada. O convite está sendo feito a você porque apresenta as competências e conhecimentos 
necessários para integrar o comitê de especialistas que irá avaliar a versão em português do Test of 
Arm Selective Control (TASC). Sua contribuição é importante, porém, você não deve participar contra 
a sua vontade. 

A qualquer momento, antes, durante e depois da pesquisa, você poderá solicitar maiores 
esclarecimentos, recusar-se a participar ou desistir de participar. Em todos esses casos você não será 
prejudicado, penalizado ou responsabilizado de nenhuma forma.  

Em caso de dúvidas sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato com o pesquisador 
responsável Profª. Dra. Raquel de Paula Carvalho no telefone (13) 3221-7295 e e-mail 
carvalho.raquel@unifesp.br e com a pesquisadora Gisele Neves de Lima no telefone (11) 99453-6886 
e e-mail giselelima.to@gmail.com.  

Este estudo foi analisado por um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) que é um órgão que 
protege o bem-estar dos participantes de pesquisas. O CEP é responsável pela avaliação e 
acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo seres humanos, visando 
garantir a dignidade, os direitos, a segurança e o bem-estar dos participantes de pesquisas. Caso 
você tenha dúvidas e/ou perguntas sobre seus direitos como participante deste estudo ou se estiver 
insatisfeito com a maneira como o estudo está sendo realizado, entre em contato com o Comitê de 
Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de São Paulo, situado na Rua Prof. Francisco de 
Castro, 55 – CEP: 04020-050 – Vila Clementino – Telefone: (11)  5571-1062, Fax: (11) 5539-7162 – E-
mail: cep@unifesp.edu.br. 

Todas as informações coletadas neste estudo serão confidenciais (seu nome jamais será 
divulgado). Somente o pesquisador e/ou equipe de pesquisa terão conhecimento de sua identidade e 
nos comprometemos a mantê-la em sigilo. Os dados coletados serão utilizados apenas para esta 
pesquisa.  

 Após ser apresentado(a) e esclarecido(a) sobre as informações da pesquisa, no caso de 
aceitar fazer parte como voluntário(a), você deverá rubricar todas as páginas e assinar ao final deste 
documento elaborado em duas vias. Cada via também será rubricada em todas as páginas e 
assinada pelo pesquisador responsável, devendo uma via ficar com você, para que possa consultá-la 
sempre que necessário. 
 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A PESQUISA 
Justificativa para realização da pesquisa: É  fundamental dispor de instrumentos de avaliação 
apropriados e específicos para garantir que as indicações terapêuticas ou métodos de intervenção 
para crianças com paralisia cerebral sejam não só corretas, mas mensuráveis em seus resultados, 
eficácia e aplicações clínicas 
Objetivos da pesquisa: obter a tradução, adaptação cultural, validação e confiabilidade da versão 
brasileira do TASC. 
População da pesquisa: crianças com paralisia cerebral entre 5 e 18 anos, classificadas entre os 
níveis I a IV do Gross Motor Function Classification System (GMFCS).  
Procedimentos aos quais será submetido(a): Caso aceite participar desta pesquisa, você irá 
integrar o comitê de especialistas que irá avaliar a versões original e traduzida do instrumento TASC, 
com intuito de identificar possíveis necessidades de correções e adequações para o contexto e 
cultura geral da população brasileira. Você receberá documentos contendo a versão original do 
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instrumento, a versão traduzida do instrumento e documentos de instruções. Será solicitado a ler os 
documentos enviados e a responder a um questionário para classificar os diferentes aspectos do 
instrumento em: “TA = Totalmente Adequado”, “A= Adequado”, “I = Inadequado” e “TI = Totalmente 
Inadequado”.  
Riscos em participar da pesquisa: Você pode sentir cansaço durante a leitura e avaliação do 

instrumento. 
Benefícios em participar da pesquisa: Ao contribuir para esta pesquisa, você estará beneficiando a 

produção de conhecimento em avaliação e reabilitação neuropediátrica.  
Privacidade e confidencialidade: os pesquisadores se comprometem a tratar seus dados de forma 

anonimizada, com privacidade e confidencialidade. 
Acesso a resultados parciais ou finais da pesquisa: é seu direito, caso deseje e solicite, ter 

acesso aos resultados parciais ou finais desta pesquisa.   
Custos envolvidos pela participação da pesquisa: a participação na pesquisa não envolve custos, 

tampouco compensações financeiras.  
 
Consentimento do participante  

 Eu, abaixo assinado, declaro que concordo em participar desse estudo como voluntário(a) de 
pesquisa. Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) sobre o objetivo desta pesquisa, que li ou 
foram lidos para mim, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 
decorrentes de minha participação e esclareci todas as minhas dúvidas. Foi-me garantido que eu 
posso me recusar a participar e retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto me 
cause qualquer prejuízo, penalidade ou responsabilidade. Autorizo a divulgação dos dados obtidos 
neste estudo mantendo em sigilo minha identidade. Informo que recebi uma via deste documento 
com todas as páginas rubricadas e assinadas por mim e pelo Pesquisador Responsável. 

Nome do(a) 

Participante:______________________________________________________________  

Endereço_________________________________________________________________ 

RG:_____________________; CPF: _________________  

Assinatura: _______________________________________  

Local e data:________________________ 

Declaração do pesquisador 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária, o Consentimentos Livre e Esclarecido 
deste participante (ou representante legal) para a participação neste estudo. Declaro ainda que me 
comprometo a cumprir todos os termos aqui descritos.  

 

Nome do Pesquisador: 

_______________________________________________________________ 

Assinatura: ________________________________________ 

Local/data:________________________ 
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Apêndice 3: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

AOS PROFISSIONAIS 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

Título do Projeto de Pesquisa: Versão Brasileira do Test of Arm Selective Control for children with cerebral 
palsy (TASC) 
Pesquisador Responsável: Profª. Drª Raquel de Paula Carvalho e Gisele Neves de Lima 
Local onde será realizada a pesquisa: São Paulo e Santos- SP 
 
 Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa acima especificada. O 
convite está sendo feito a você porque apresenta as competências e conhecimentos necessários para participar 
da etapa de validação da versão em português do Test of Arm Selective Control (TASC). Sua contribuição é 
importante, porém, você não deve participar contra a sua vontade. 

A qualquer momento, antes, durante e depois da pesquisa, você poderá solicitar maiores 
esclarecimentos, recusar-se a participar ou desistir de participar. Em todos esses casos você não será 
prejudicado, penalizado ou responsabilizado de nenhuma forma.  

Em caso de dúvidas sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato com o pesquisador 
responsável Profª. Dra. Raquel de Paula Carvalho no telefone (13) 3221-7295 e e-mail 
carvalho.raquel@unifesp.br e com a pesquisadora Gisele Neves de Lima no telefone (11) 99453-6886 
e e-mail giselelima.to@gmail.com.  

Este estudo foi analisado por um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) que é um órgão que 
protege o bem-estar dos participantes de pesquisas. O CEP é responsável pela avaliação e 
acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo seres humanos, visando 
garantir a dignidade, os direitos, a segurança e o bem-estar dos participantes de pesquisas. Caso 
você tenha dúvidas e/ou perguntas sobre seus direitos como participante deste estudo ou se estiver 
insatisfeito com a maneira como o estudo está sendo realizado, entre em contato com o Comitê de 
Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de São Paulo, situado na Rua Prof. Botucatu, n°740, 
sala 557 - 04023-900. O E-mail é: CEP@unifesp.br. Telefones (011-5571-1062; 011-5539-7162); 
horário de atendimento telefônico e presencial: Segundas, Terças, Quintas e Sextas, das 09:00 às 
12:00hs ou com o Comitê de Ética da Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD), Avenida 
Professor Ascendino Reis, 724 – 1° andar bloco E- Vila Clementino – São Paulo – SP; 
cep@aacd.org.br; telefone: 5576-0874. 

Todas as informações coletadas neste estudo serão confidenciais (seu nome jamais será 
divulgado). Somente o pesquisador e/ou equipe de pesquisa terão conhecimento de sua identidade e 
nos comprometemos a mantê-la em sigilo. Os dados coletados serão utilizados apenas para esta 
pesquisa.  

 Após ser apresentado(a) e esclarecido(a) sobre as informações da pesquisa, no caso de aceitar fazer 
parte como voluntário(a), você deverá rubricar todas as páginas e assinar ao final deste documento elaborado 
em duas vias. Cada via também será rubricada em todas as páginas e assinada pelo pesquisador responsável, 
devendo uma via ficar com você, para que possa consultá-la sempre que necessário. 
 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A PESQUISA 
Justificativa para realização da pesquisa: É  fundamental dispor de instrumentos de avaliação apropriados e 
específicos para garantir que as indicações terapêuticas ou métodos de intervenção para crianças com paralisia 
cerebral sejam não só corretas, mas mensuráveis em seus resultados, eficácia e aplicações clínicas 
Objetivos da pesquisa: obter a tradução, adaptação cultural, validação e confiabilidade da versão brasileira do 
TASC. 
População da pesquisa: crianças com paralisia cerebral entre 5 e 18 anos, classificadas entre os níveis I a IV do 
Gross Motor Function Classification System (GMFCS).  
Procedimentos aos quais será submetido(a): Caso aceite participar desta pesquisa, você irá receber um 
treinamento para aplicar a versão em português do TASC em crianças com paralisia cerebral que atendam aos 
critérios de inclusão deste estudo. Após avaliar a criança utilizando a TASC, você responderá a um questionário 
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elaborado para que seja avaliado cada item do teste quanto a: (1) descrição das instruções, (2) adequação do 
conteúdo ao contexto da criança brasileira; (3) adequação do conteúdo ao perfil da criança brasileira na faixa 
etária estabelecida; e (4) adequação do formulário para avaliação, e os classificará para os diferentes aspectos 
do instrumento em: adequado como está; necessidade de inclusão de alguma questão/informação; 
necessidade de exclusão de alguma questão informação; ou necessidade de modificação de alguma 
questão/informação. Para verificar se há equivalência entre o conteúdo proposto e o item avaliado (validade 
de conteúdo), outro campo estará disponível com as pontuações: (1) item não equivalente; (2) item necessita 
de grande revisão para ser avaliada a equivalência; (3) item equivalente, necessita de pequenas alterações; e 
(4) item absolutamente equivalente.  
Riscos em participar da pesquisa: Você pode sentir cansaço durante a aplicação do instrumento. 
Benefícios em participar da pesquisa: Ao contribuir para esta pesquisa, você estará beneficiando a produção 
de conhecimento em avaliação e reabilitação neuropediátrica.  
Privacidade e confidencialidade: os pesquisadores se comprometem a tratar seus dados de forma 
anonimizada, com privacidade e confidencialidade. 
Acesso a resultados parciais ou finais da pesquisa: é seu direito, caso deseje e solicite, ter acesso aos 
resultados parciais ou finais desta pesquisa.   
Custos envolvidos pela participação da pesquisa: a participação na pesquisa não envolve custos, tampouco 
compensações financeiras.  
Consentimento do participante   

 Eu, abaixo assinado, declaro que concordo em participar desse estudo como voluntário(a) de 
pesquisa. Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) sobre o objetivo desta pesquisa, que li ou 
foram lidos para mim, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 
decorrentes de minha participação e esclareci todas as minhas dúvidas. Foi-me garantido que eu 
posso me recusar a participar e retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto me 
cause qualquer prejuízo, penalidade ou responsabilidade. Autorizo a divulgação dos dados obtidos 
neste estudo mantendo em sigilo minha identidade. Informo que recebi uma via deste documento 
com todas as páginas rubricadas e assinadas por mim e pelo Pesquisador Responsável. 

Nome do(a) Participante:______________________________________________________________  

Endereço___________________________________________________________________________ 

RG:_____________________; CPF: _________________  

Assinatura: _______________________________________  

Local e data:________________________ 

 

Declaração do pesquisador 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária, o Consentimentos Livre e Esclarecido deste 
participante (ou representante legal) para a participação neste estudo. Declaro ainda que me comprometo a 
cumprir todos os termos aqui descritos.  

Nome do Pesquisador: _______________________________________________________________ 

Assinatura: ________________________________________ Local/data:_______________________ 
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Apêndice 4: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
AOS PAIS 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

Título do Projeto de Pesquisa: Versão Brasileira do Test of Arm Selective Control for children with cerebral 
palsy (TASC) 
Pesquisador Responsável: Profª. Drª Raquel de Paula Carvalho e Gisele Neves de Lima 
Local onde será realizada a pesquisa: São Paulo e Santos- SP 
 
 Seu filho(a) está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa acima especificada. 
O convite está sendo feito porque ele se enquadra nos critérios de inclusão determinados para nossa pesquisa. 
Sua contribuição é importante, porém, você não deve autorizar a participação de seu(a) filho(a) contra a sua 
vontade, assim como seu(a) filho(a) não deve participar se não concordar.  

A qualquer momento, antes, durante e depois da pesquisa, você poderá solicitar maiores 
esclarecimentos, recusar-se a permitir a participação de seu(a) filho(a) ou desistir de participar. O mesmo vale 
para seu filho(a) que pode desistir a qualquer momento. Em todos esses casos você e seu filho (a) não serão 
prejudicados, penalizados ou responsabilizados de nenhuma forma.  

Em caso de dúvidas sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato com o pesquisador responsável 
Profª. Dra. Raquel de Paula Carvalho no telefone (13) 3221-7295 e e-mail carvalho.raquel@unifesp.br e com a 
pesquisadora Gisele Neves de Lima no telefone (11) 99453-6886 e e-mail giselelima.to@gmail.com.  

Este estudo foi analisado por um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) que é um órgão que protege o 
bem-estar dos participantes de pesquisas. O CEP é responsável pela avaliação e acompanhamento dos 
aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo seres humanos, visando garantir a dignidade, os direitos, a 
segurança e o bem-estar dos participantes de pesquisas. Caso você tenha dúvidas e/ou perguntas sobre seus 
direitos e direitos de seu filho(a) como participante deste estudo ou se estiver insatisfeito com a maneira como 
o estudo está sendo realizado, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade 
Federal de São Paulo, situado na Rua Prof. Botucatu, n°740, sala 557 - 04023-900. O E-mail é: CEP@unifesp.br. 
Telefones (011-5571-1062; 011-5539-7162); horário de atendimento telefônico e presencial: Segundas, Terças, 
Quintas e Sextas, das 09:00 às 12:00hs ou com o Comitê de Ética da Associação de Assistência à Criança 
Deficiente (AACD), Avenida Professor Ascendino Reis, 724 – 1° andar bloco E- Vila Clementino – São Paulo – SP; 
cep@aacd.org.br; telefone: 5576-0874. 

Todas as informações coletadas neste estudo serão confidenciais (seu nome e o nome do seu filho(a) 
jamais serão divulgados). Somente o pesquisador e/ou equipe de pesquisa terão conhecimento de sua 
identidade e a de seu filho(a) e nos comprometemos a mantê-la em sigilo. Os dados coletados serão utilizados 
apenas para esta pesquisa.  

Após ser apresentado(a) e esclarecido(a) sobre as informações da pesquisa, no caso de autorizar a participação 
de seu filho(a) como voluntário(a), você deverá rubricar todas as páginas e assinar ao final deste documento 
elaborado em duas vias. Cada via também será rubricada em todas as páginas e assinada pelo pesquisador 
responsável, devendo uma via ficar com você, para que possa consultá-la sempre que necessário. 
 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A PESQUISA 
 
Justificativa para realização da pesquisa: É  fundamental dispor de instrumentos de avaliação apropriados e 
específicos para garantir que as indicações terapêuticas ou métodos de intervenção para crianças com paralisia 
cerebral sejam não só corretas, mas mensuráveis em seus resultados, eficácia e aplicações clínicas 
Objetivos da pesquisa: obter a tradução, adaptação cultural, validação e confiabilidade da versão brasileira do 
TASC. 
População da pesquisa: crianças com paralisia cerebral entre 5 e 18 anos, classificadas entre os níveis I a IV do 
Gross Motor Function Classification System (GMFCS).  
Procedimentos aos quais será submetido(a): Caso permita a participação de seu filho(a) nesta pesquisa, um 
examinador aplicará em seu filho (a), a versão brasileira do Test of Arm Selective Control for children with 
cerebral palsy (TASC). Este teste tem objetivo de avaliar a habilidade de crianças com paralisia cerebral de 
mover o membro superior com controle motor seletivo. O teste consiste na avaliação de oito movimentos em 
cada braço: flexão (dobrar)/ extensão(esticar) do ombro, abdução (abrir) / adução (fechar) do ombro, flexão / 
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extensão do cotovelo, supinação (virar para cima) / pronação (virar para baixo) do antebraço, flexão / extensão 
do punho, extensão / flexão do dedo, oposição do polegar (encostar o polegar no indicador) e extensão da 
metacarpofalangeana (esticar o polegar) para a pinça chave. Durante a administração do teste, o examinador 
explicará e demonstrará cada posição inicial e movimento articular requerido. Os testes deverão ocorrer em 
um ambiente sem distrações, onde a criança permanecerá sentada, com os pés e o tronco apoiados e se 
possível, sem apoio nos braços, podendo ser feito em uma cadeira de rodas, caso necessário. O examinador 
explicará e demonstrará cada posição inicial e movimento que a criança deve realizar. Inicialmente, o 
examinador irá mover o braço da criança por toda sua amplitude de movimento, verificando se há sinais de 
espasticidade e ao mesmo tempo, fornecendo instruções. Em seguida, irá solicitar à criança que complete um 
movimento, dando instruções para que mantenha o ritmo correto. O tipo de instrução pode variar de acordo 
com a forma de comunicação e aprendizagem mais adequada à cada criança. Para cada movimento, serão 
permitidas 3 tentativas e a melhor tentativa será pontuada em uma escala de 0 a 2, de acordo com o descritor 
apropriado, contido na ficha de avaliação.  
Riscos em participar da pesquisa: a aplicação do teste é segura e não há procedimentos invasivos envolvidos, 
assim como não são esperados efeitos colaterais decorrentes da aplicação do teste. Entretanto, seu filho(a) 
pode sentir algum desconforto ou dificuldade durante a realização dos movimentos requeridos, ou para a 
compreensão das instruções fornecidas pelo examinador. Pode ainda, apresentar desinteresse ou recusa para 
realizá-los. 
Benefícios em participar da pesquisa: Ao contribuir para esta pesquisa, você estará beneficiando a produção 
de conhecimento em avaliação e reabilitação neuropediátrica.  
Privacidade e confidencialidade: os pesquisadores se comprometem a tratar seus dados de forma 
anonimizada, com privacidade e confidencialidade. 
Acesso a resultados parciais ou finais da pesquisa: é seu direito, caso deseje e solicite, ter acesso aos 
resultados parciais ou finais desta pesquisa.   
Custos envolvidos pela participação da pesquisa: a participação na pesquisa não envolve custos, tampouco 
compensações financeiras.  
 
Consentimento do participante  

 Eu, abaixo assinado, declaro que autorizo a participação do meu filho(a) nesse estudo como 
voluntário(a) de pesquisa. Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) sobre o objetivo desta pesquisa, que 
li ou foram lidos para mim, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 
decorrentes da participação de meu filho(a) e esclareci todas as minhas dúvidas. Foi-me garantido que meu 
filho(a) pode desistir, assim como eu posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto 
cause qualquer prejuízo, penalidade ou responsabilidade a mim ou a meu filho(a). Autorizo a divulgação dos 
dados obtidos neste estudo mantendo em sigilo nossa identidade. Informo que recebi uma via deste 
documento com todas as páginas rubricadas e assinadas por mim e pelo Pesquisador Responsável. 

 
Nome do(a) Participante:______________________________________________________________  
Endereço___________________________________________________________________________ 
RG:_____________________; CPF: _________________  
Assinatura: _______________________________________  
Local e data:________________________ 
 
Declaração do pesquisador 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária, o Consentimentos Livre e Esclarecido deste 
participante (ou representante legal) para a participação neste estudo. Declaro ainda que me comprometo a 
cumprir todos os termos aqui descritos.  

 
Nome do Pesquisador: _______________________________________________________________ 
Assinatura: ________________________________________ Local/data:________________________ 
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Apêndice 5: TERMO DE ASSENTIMENTO A CRIANÇAS ACIMA DOS 8 

ANOS 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO  

Título do Projeto de Pesquisa: Versão Brasileira do Test of Arm Selective Control for children with cerebral 
palsy (TASC) 
Pesquisador Responsável: Profª. Drª Raquel de Paula Carvalho e Gisele Neves de Lima 
Local onde será realizada a pesquisa: São Paulo e Santos- SP 
 
 Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), desta pesquisa. Você foi convidado 
pois se enquadra em nossos critérios de inclusão para este estudo. Sua contribuição é importante, porém, você 
não deve participar contra sua vontade.  

A qualquer momento, antes, durante e depois da pesquisa, você poderá fazer perguntas,  recusar-se 
ou desistir de participar. Em todos esses casos você não será prejudicado, penalizados ou responsabilizado de 
nenhuma forma.  

Em caso de dúvidas sobre a pesquisa, você ou seus pais poderão entrar em contato com o pesquisador 
responsável Profª. Dra. Raquel de Paula Carvalho no telefone (13) 3221-7295 e e-mail 
carvalho.raquel@unifesp.br e com a pesquisadora Gisele Neves de Lima no telefone (11) 99453-6886 e e-mail 
giselelima.to@gmail.com.  

Este estudo foi analisado por um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) que é um órgão que protege o 
bem-estar dos participantes de pesquisas. O CEP é responsável pela avaliação e acompanhamento dos 
aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo seres humanos, visando garantir a dignidade, os direitos, a 
segurança e o bem-estar dos participantes de pesquisas. Caso você tenha dúvidas e/ou perguntas sobre seus 
direitos como participante deste estudo ou se estiver insatisfeito com a maneira como o estudo está sendo 
realizado, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de São Paulo, 
situado na Rua Prof. Botucatu, n°740, sala 557 - 04023-900. O E-mail é: CEP@unifesp.br. Telefones (011-5571-
1062; 011-5539-7162); horário de atendimento telefônico e presencial: Segundas, Terças, Quintas e Sextas, das 
09:00 às 12:00hs ou com o Comitê de Ética da Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD), Avenida 
Professor Ascendino Reis, 724 – 1° andar bloco E- Vila Clementino – São Paulo – SP; cep@aacd.org.br; 
telefone: 5576-0874. 

Todas as informações coletadas neste estudo serão confidenciais (seu nome e o nome do seu jamais 
será divulgado). Somente o pesquisador e/ou equipe de pesquisa terão conhecimento de sua identidade e nos 
comprometemos a mantê-la em sigilo. Os dados coletados serão utilizados apenas para esta pesquisa.  

 Após ser apresentado(a) e esclarecido(a) sobre as informações da pesquisa, no caso de concordar 
participar como voluntário(a), você deverá rubricar todas as páginas e escrever seu nome, ou solicitar a um 
adulto que escreva para você ao final deste documento elaborado em duas vias. Cada via também será 
rubricada em todas as páginas e assinada pelo pesquisador responsável, devendo uma via ficar com você, para 
que possa consultá-la sempre que necessário. 
 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A PESQUISA 
Justificativa para realização da pesquisa: É  fundamental dispor de instrumentos de avaliação apropriados e 
específicos para garantir que as indicações terapêuticas ou métodos de intervenção para crianças com paralisia 
cerebral sejam não só corretas, mas mensuráveis em seus resultados, eficácia e aplicações clínicas 
Objetivos da pesquisa: obter a tradução, adaptação cultural, validação e confiabilidade da versão brasileira do 
TASC. 
População da pesquisa: crianças com paralisia cerebral entre 5 e 18 anos, classificadas entre os níveis I a IV do 
Gross Motor Function Classification System (GMFCS).  
Procedimentos aos quais será submetido(a): Você será acompanhado por uma terapeuta ocupacional ou 
fisioterapeuta, que inicialmemte irá movimentar os seus braços e mãos para avaliar seu alongamento e tônus 
muscular. Em seguida, a  terapeuta irá lhe explicar e demonstrar alguns movimentos e pedirá para você realizá-
los com seus braços e mãos, repetindo três vezes cada um deles. Durante o teste, você ficará sentado (a) em 
uma cadeira com os pés apoiados. O teste terá duração de aproximadamente 30 minutos. Seus pais/ 
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responsáveis foram informados sobre esta pesquisa e permitiram sua participação, caso você também deseje 
livremente participar. 
Riscos em participar da pesquisa: Não existem efeitos colaterais associados à aplicação deste teste, mas você 
pode se sentir cansado (a) ou ter dificuldade em realizar algum movimento solicitado pela terapeuta. Será 
permitido que você faça pausas se assim desejar. Você não é obrigado (a) a participar desta pesquisa, podendo 
decidir se quer ou não participar,  podendo também desistir de participar a qualquer momento, sem que haja 
nenhum prejuízo para você 
Benefícios em participar da pesquisa: Ao contribuir para esta pesquisa, você estará beneficiando a produção 
de conhecimento em avaliação e reabilitação neuropediátrica.  
Privacidade e confidencialidade: os pesquisadores se comprometem a tratar seus dados de forma 
anonimizada, com privacidade e confidencialidade. 
Acesso a resultados parciais ou finais da pesquisa: é seu direito, caso deseje e solicite, ter acesso aos 
resultados parciais ou finais desta pesquisa.   
Custos envolvidos pela participação da pesquisa: a participação na pesquisa não envolve custos, tampouco 
compensações financeiras.  
 
Consentimento do participante  

 Eu, abaixo assinado, declaro que aceito participar deste estudo como voluntário(a) de pesquisa. As 
pesquisadoras explicaram a mim sobre o objetivo desta pesquisa, li ou foram lidos para mim, os procedimentos 
nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes da minha participação e esclareci 
todas as minhas dúvidas. Foi-me garantido que posso desistir a qualquer momento, sem que isto cause 
qualquer prejuízo, penalidade ou responsabilidade a mim. Autorizo a divulgação dos dados obtidos neste 
estudo mantendo em sigilo minha identidade. Informo que recebi uma via deste documento com todas as 
páginas rubricadas e assinadas por mim e pelo Pesquisador Responsável. 

 
Nome do(a) Participante:______________________________________________________________  
Endereço___________________________________________________________________________ 
RG:_____________________; CPF: _________________  
Assinatura: _______________________________________  
Local e data:________________________ 
Declaração do pesquisador 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária, o Consentimentos Livre e Esclarecido deste 
participante (ou representante legal) para a participação neste estudo. Declaro ainda que me comprometo a 
cumprir todos os termos aqui descritos.  

 
Nome do Pesquisador: _______________________________________________________________ 
Assinatura: ________________________________________ Local/data:________________________ 
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APÊNDICE 6: CONVITE AOS ESPECIALISTAS 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 
Campus Baixada Santista 

Programa de Pós- Graduação Interdisciplinar em Ciências da Saúde 
Laboratório de Desenvolvimento e Motricidade Infantil 

 
Convite para colaboração 

 
Prezado(a) profissional, 
Você está sendo convidado a participar como voluntário do projeto de pesquisa intitulado 

“Versão Brasileira do Test of arm selective control for children with cerebral palsy (TASC)”. O objetivo 
deste trabalho é realizar a tradução para o português do Brasil e adaptação cultural do TASC.  Este 
instrumento tem por objetivo, avaliar de forma sistemática a habilidade de crianças com paralisia 
cerebral de mover o membro superior com controle motor voluntário seletivo. 

Nesta etapa, precisamos da colaboração de terapeutas ocupacionais e/ou fisioterapeutas 
que tenham mais de 10 anos de experiência em reabilitação neurofuncional, com conhecimento na 
lingua inglesa e portuguesa, para que possam avaliar a versão preliminar traduzida da TASC para o 
português do Brasil  e colaborar com sua adaptação transcultural de modo a garantir a equivalência 
semântica, idiomática e conceitual entre as versões. Caso aceite este convite, pedimos a gentileza de 
seguir os seguintes passos: 

1. Ler atentamente o arquivo denomimado “Documento 1_ TCLE”, onde você encontrará o 
“TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO” (TCLE) e caso concorde com as condições 
descritas, assiná-lo de forma digital ou física.  

2. Ler o arquivo denominado “Documento 2 _TASC_Original”. Nele estará a versão original 
em inglês do Test of Arm Selective Control for Children with Cerebral Palsy (TASC), contendo seu 
manual de administração e folha de pontuação.  

3. Ler cuidadosamente o arquivo “Documento 3_ Versao_Pre_Final” que é a versão pré- final 
da TASC traduzida para o português do Brasil (manual de administração e folha de pontuação do 
TASC), direcionando sua atenção a cada item do documento, com a finalidade de responder 
adequadamente ao questionário de checagem da TASC.  

4. Ler cuidadosamente o “Documento 4_Checagem”. Este é o “Questionário de checagem da 
TASC” que contém uma introdução com instruções para seu preenchimento, onde são explicados 
todos os critérios que deverão ser considerados para sua avaliação e respostas.  

Todos os documentos citados estão anexos neste e-mail. 

Agradecemos sua colaboração e estamos à disposição para esclarecimentos. Sua participação 
será de extrema importância para esta pesquisa. Atenciosamente, 

Gisele Neves de Lima 
Mestranda no programa Interdisciplinar em Ciências da Saúde pela UNIFESP 

Contato: (11) 99453-6886 
giselelima.to@gmail.com 

 

Prof.ª Dr.ª Raquel de Paula Carvalho 
Orientadora e docente 
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Apêndice 7: DOCUMENTO DE CHECAGEM DO TASC-BR 

 

 Prezado profissional, 

 Agradecemos sua participação neste estudo. Solicito o preenchimento do 

campo de caracterização e posteriormente, a leitura das instruções para responder ao 

questionário de checagem do TASC-Br.  

Caracterização do Profissional 

Nome:  

Formação: Área de atuação:  

Local de trabalho:  

Possui experiência em reabilitação neurofuncional? 

(  )sim (  ) não 

Anos de experiência:________ 

Ocupação atual: (  )Clínica  (  )Ensino (  )Pesquisa (  )Perceptoria 

Conhecimento em língua inglesa: 

(  )Básico (  )Intermediário (  )Avançado (  ) Fluência 

Link do currículo Lattes:  

Possui experiência anterior com tradução e/ou adaptação cultural de 

escalas?  

(  )sim (  ) não 

 

Instruções para responder ao questionário de checagem do TASC-Br 

Ao responder o questionário abaixo, você terá colaborado para o procedimento de 

adaptação transcultural do TASC para o Brasil. Para isso, será necessário que você 

compare cada item da versão original em inglês (disponível no arquivo intitulado 

“Documento 2_TASC_Original), com sua versão traduzida para o português do Brasil, 

(intitulada Documento 3_Versao_Pre_Final).  

Com intuito de facilitar sua avaliação, o documento 3 foi dividido em trechos que 

estão transcritos na tabela de checagem. Após a leitura do trecho disponível na primeira 

linha da tabela, tenha em mente os critérios apresentados abaixo:   

 Equivalência semântica: verificar se as palavras significam a mesma coisa nas 

versões original e em português e se existem palavras com múltiplos significados 
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que possam causar ambiguidade. Analisar se há dificuldades gramaticais na 

tradução.  

 Equivalência idiomática: avaliar a presença de  possíveis coloquialismos e se a 

versão em português contempla esta expressão de maneira equivalente ao original.  

 Equivalência conceitual: verificar se os conceitos expressos na versão original 

estão adequadamente traduzidos, sem modificação de seu significado.  

Para cada tipo de equivalência, por favor assinale uma das opções: 

(1): TA = Totalmente Adequado 

(2): A= Adequado 

(3): I = Inadequado 

(4): TI = Totalmente Inadequado  

A tabela a seguir consiste no questionário de checagem da TASC-Br.   

Questionário de checagem do TASC-Br 

Trecho avaliado: Título do teste 

Teste de Controle Seletivo do Braço (TCSB) 

Manual de administração 

 TA 

(1) 

A 

(2) 

I 

(3) 

TI 

(4) 

 

 

Equivalência 

Semântica 

As palavras tem o mesmo significado nas duas 

versões? 

    

Existem palavras com múltiplos significados, que 

possam causar ambiguidade na versão traduzida? 

    

Há dificuldades gramaticais na tradução?     

 

Equivalência 

Idiomática 

Há coloquialismos ou expressões idiomáticas de 

difícil tradução na versão traduzida? 

    

A versão traduzida contempla adequadamente as 

expressões presentes de maneira equivalente ao 

original? 

    

 

Equivalência 

Conceitual 

Os conceitos expressos na versão original estão 

adequadamente traduzidos, sem modificação de seu 

significado? 

    

Em caso de 
respostas (3) ou 
(4), por favor, 
aponte o termo e 
sua sugestão no 
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campo ao lado 

 

Trecho avaliado:  

O Teste de Controle Seletivo do Braço (TCSB) foi desenvolvido para quantificar até que ponto 

as crianças com paralisia cerebral (PC) têm controle seletivo voluntário. Este foi definido pela 

Taskforce como “a capacidade prejudicada de isolar a ativação dos músculos em um padrão 

selecionado em respostas às demandas de uma postura ou movimento voluntário” [1]. O TCSB 

pode ser usado em clínicas ou centros de pesquisa. Embora a anotação de comprometimentos 

relacionadas à espasticidade e distonia deva ser feita na folha de pontuação, o TCSB não 

pretende testar esses comprometimentos e não é uma ferramenta discriminativa. 

 TA 

(1) 

A 

(2) 

I 

(3) 

TI 

(4) 

 

 

Equivalência 

Semântica 

As palavras tem o mesmo significado nas duas 

versões? 

    

Existem palavras com múltiplos significados, que 

possam causar ambiguidade na versão traduzida? 

    

Há dificuldades gramaticais na tradução?     

 

Equivalência 

Idiomática 

Há coloquialismos ou expressões idiomáticas de 

difícil tradução na versão traduzida? 

    

A versão traduzida contempla adequadamente as 

expressões presentes de maneira equivalente ao 

original? 

    

 

Equivalência 

Conceitual 

Os conceitos expressos na versão original estão 

adequadamente traduzidos, sem modificação de seu 

significado? 

    

Em caso de 
respostas (3) ou 

(4), por favor, 
aponte o termo e 
sua sugestão no 
campo ao lado 

 

 

Trecho avaliado:  

Propriedades psicométricas 

O conteúdo do TCSB foi examinado por um grupo de especialistas de clínicos. 

Além disso, nós solicitamos feedback sobre a clareza do manual de todos os clínicos que foram 

treinados formalmente sobre a medida. 

Validade 

Uma amostra de 56 indivíduos com PC diplégica, hemiplégica e tetraplégica, com 

idades entre 5 e 18 anos e níveis de I a IV do GMFCS,  foi avaliada pelo TCSB. Houve 

correlação significativa entre a pontuação total do TCSB e o nível do MACS (r = -0,529, p < 

0,001), o número de membros superiores acometidos de acordo com seu diagnóstico de PC (r = 
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-0,486, p = 0,001) e a pontuação (unidades de probabilidade) do instrumento Abilhand-Kids (r 

= 0,596, p <0,001). A idade do paciente e o avaliador não influenciaram a pontuação do TCSB 

(p = 0,366 e p = 0,713, respectivamente). O tempo médio de administração neste grupo foi de 

16,3 minutos. 

Confiabilidade 

Dois grupos de três avaliadores cada avaliaram 17 crianças diplégica, hemiplégica 

e quadriplégica, com idades entre 6 e 18 anos, e níveis I a IV do GMFCS, utilizando o TCSB e 

pontuando em tempo real. Altos graus de confiabilidade entre avaliadores foram encontrados 

em ambos os grupos. O coeficiente de concordância intra-classe (CCI) [2,3] foi de 0,943 e 

0,944 para os escores totais (p <0,001 em ambos) e variou entre 0,916 e 0,958 quando 

comparadas as pontuações dos membros em cada grupo. A consistência interna também foi alta 

(α = 0,943), sugerindo um construto unidimensional para os itens do teste. 

 TA 

(1) 

A 

(2) 

I 

(3) 

TI 

(4) 

 

 

Equivalência 

Semântica 

As palavras tem o mesmo significado nas duas 

versões? 

    

Existem palavras com múltiplos significados, que 

possam causar ambiguidade na versão traduzida? 

    

Há dificuldades gramaticais na tradução?     

 

Equivalência 

Idiomática 

Há coloquialismos ou expressões idiomáticas de 

difícil tradução na versão traduzida? 

    

A versão traduzida contempla adequadamente as 

expressões presentes de maneira equivalente ao 

original? 

    

 

Equivalência 

Conceitual 

Os conceitos expressos na versão original estão 

adequadamente traduzidos, sem modificação de seu 

significado? 

    

Em caso de 
respostas (3) ou 

(4), por favor, 
aponte o termo e 
sua sugestão no 
campo ao lado 

 

 

Trecho avaliado:  

Considerações  para testar: 

Ambiente - Para administrar o TCSB, selecione um local onde as distrações sejam 

minimizadas. Documentar o tipo de assento (tipo de cadeira, se houver um encosto, etc) usado 

para o exame, e os componentes do ambiente de teste que podem ser importantes para um 

determinado paciente com o propósito de re-teste (localização, outras pessoas presentes, hora 

do dia, etc). 
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Características do paciente.  

O TCSB é para crianças com PC  com pelo menos 4 anos de idade. O paciente 

deve ser capaz de seguir comandos motores simples, atender comportamentalmente às tarefas e 

demonstrar capacidade de ser instruído adequadamente nos movimentos pretendidos (por 

exemplo, seria necessário fazer algumas considerações se alguém não conseguisse ver os 

movimentos solicitados). 

 TA 

(1) 

A 

(2) 

I 

(3) 

TI 

(4) 

 

 

Equivalência 

Semântica 

As palavras tem o mesmo significado nas duas 

versões? 

    

Existem palavras com múltiplos significados, que 

possam causar ambiguidade na versão traduzida? 

    

Há dificuldades gramaticais na tradução?     

 

Equivalência 

Idiomática 

Há coloquialismos ou expressões idiomáticas de 

difícil tradução na versão traduzida? 

    

A versão traduzida contempla adequadamente as 

expressões presentes de maneira equivalente ao 

original? 

    

 

Equivalência 

Conceitual 

Os conceitos expressos na versão original estão 

adequadamente traduzidos, sem modificação de seu 

significado? 

    

Em caso de 
respostas (3) ou 

(4), por favor, 
aponte o termo e 
sua sugestão no 
campo ao lado 

 

 

Trecho avaliado:  

Instruções gerais: 

1. Sugere-se organizar o teste de proximal para distal (a partir do item 1), 

avaliando o lado menos comprometido primeiro para cada item do teste. Essa ordem pode ser 

modificada conforme necessário. 

2. O examinador instrui o paciente sobre o movimento, em seguida 

3.demonstra o item a ser realizado movendo passivamente o membro através do 

movimento dentro de 3 segundos, gastando 1 segundo em cada componente do item do teste. 

4. Observe a amplitude de movimento passiva aproximada (ADMP) para  

5.comparação com a amplitude observada durante o esforço ativo do paciente, e se 

há uma resistência espástica presente. 

6. Peça ao paciente para realizar o movimento desejado a uma velocidade de 3 

segundos ou menos (sugere-se que pistas auditivas sejam fornecidas com palavras isoladas que 



 

89 
 

descrevam o movimento, como sugerido na caixa cinza da descrição de cada item), sem mover 

outras articulações no mesmo membro ou membro contralateral. Um metrônomo pode ser 

usado para indicar a velocidade apropriada. Cada articulação é pontuada como 0, 1 ou 2, 

conforme definido para cada item. 

7. Se o paciente for  inicialmente mal sucedido (escore de 1 ou 0), forneça 

feedback e repita. Até 3 tentativas no total são permitidas. 

8. Instruções ou dicas verbais podem ser modificadas para maximizar o 

desempenho do paciente. 

9. Se o paciente pontuar 1 (comprometido) ou 0 (ausente), faça uma marca de 

seleção na(s) caixa (s) do(s) descritor(es) apropriado(s) para descrever a razão da pontuação.  

Cada articulação é pontuada como 0, 1 ou 2. As articulações de cada membro são 

somadas para uma pontuação do membro, e os lados direito e esquerdo são somados para uma 

pontuação total. A pontuação máxima é 16 por lado, ou 32 pontos no total. 

 TA 

(1) 

A 

(2) 

I 

(3) 

TI 

(4) 

 

 

Equivalência 

Semântica 

As palavras tem o mesmo significado nas duas 

versões? 

    

Existem palavras com múltiplos significados, que 

possam causar ambiguidade na versão traduzida? 

    

Há dificuldades gramaticais na tradução?     

 

Equivalência 

Idiomática 

Há coloquialismos ou expressões idiomáticas de 

difícil tradução na versão traduzida? 

    

A versão traduzida contempla adequadamente as 

expressões presentes de maneira equivalente ao 

original? 

    

 

Equivalência 

Conceitual 

Os conceitos expressos na versão original estão 

adequadamente traduzidos, sem modificação de seu 

significado? 

    

Em 
caso de respostas 

(3) ou (4), por 
favor, aponte o 

termo e sua 
sugestão no campo 

ao lado 

 

 

Trecho avaliado:  

Definições de pontuação: 

Normal = 2 

Controle motor normal é a habilidade de isolar o movimento articular por mais de 

50% da amplitude de movimento (ADM) disponível  em direções instruídas dentro de uma 
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contagem verbal de três segundos. O movimento ocorre sem ser acompanhado de outros 

movimentos em quaisquer articulações de ambos os membros. Em geral, quando os descritores 

são assinalados na planilha de pontuação, um paciente não pode ter controle motor normal. 

Comprometido = 1 

Pacientes com controle motor comprometido podem ser capazes de mover a 

articulação desejada por uma parte da ADM disponível (≤50%), sem qualquer outro 

movimento articular. No entanto, uma parte do movimento é acompanhada por movimento em 

uma articulação diferente do mesmo membro, ou por movimentos em espelho no membro 

oposto.  

Ausente = 0 

Se um paciente não demonstrar controle motor voluntário seletivo, ele terá 

movimentos simultâneos em duas ou mais articulações. Para cada grau de movimento na 

articulação desejada, movimento concomitante obrigatório ocorre em outra articulação do 

membro. Esse movimento pode ocorrer nos padrões de sinergia definidos, mas não 

necessariamente. Uma pontuação de 0 também é dada se um paciente for incapaz de gerar 

ativamente qualquer ADM na articulação instruída. 

 TA 

(1) 

A 

(2) 

I 

(3) 

TI 

(4) 

 

 

Equivalência 

Semântica 

As palavras tem o mesmo significado nas duas 

versões? 

    

Existem palavras com múltiplos significados, que 

possam causar ambiguidade na versão traduzida? 

    

Há dificuldades gramaticais na tradução?     

 

Equivalência 

Idiomática 

Há coloquialismos ou expressões idiomáticas de 

difícil tradução na versão traduzida? 

    

A versão traduzida contempla adequadamente as 

expressões presentes de maneira equivalente ao 

original? 

    

 

Equivalência 

Conceitual 

Os conceitos expressos na versão original estão 

adequadamente traduzidos, sem modificação de seu 

significado? 

    

Em caso de 
respostas (3) ou 

(4), por favor, 
aponte o termo e 
sua sugestão no 
campo ao lado 

 

 

Trecho avaliado:  

Descritores da Folha de Pontuação: 
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↓ ADM: Movimento ativo ≤ 50% da ADM disponível na articulação testada.  

Lento: o movimento ocorre mais lentamente do que as dicas verbais dadas pelo 

examinador (contagem de 3 segundos). 

Movimento extra: Movimento em articulações diferentes do que as testadas no 

mesmo braço ou em compensações posturais no tronco. 

Movimentos em  espelho: Movimentos espelhados notados no braço oposto ao 

testado.  

Nenhuma  contração palpável: nenhuma contração palpável dos músculos 

agonistas na articulação instruída a realizar movimentos.  

Movimento em uma direção: movimento em apenas uma das direções instruídas 

(anotar movimento alcançado). 

 TA 

(1) 

A 

(2) 

I 

(3) 

TI 

(4) 

 

 

Equivalência 

Semântica 

As palavras tem o mesmo significado nas duas 

versões? 

    

Existem palavras com múltiplos significados, que 

possam causar ambiguidade na versão traduzida? 

    

Há dificuldades gramaticais na tradução?     

 

Equivalência 

Idiomática 

Há coloquialismos ou expressões idiomáticas de 

difícil tradução na versão traduzida? 

    

A versão traduzida contempla adequadamente as 

expressões presentes de maneira equivalente ao 

original? 

    

 

Equivalência 

Conceitual 

Os conceitos expressos na versão original estão 

adequadamente traduzidos, sem modificação de seu 

significado? 

    

Em caso de 
respostas (3) ou 

(4), por favor, 
aponte o termo e 
sua sugestão no 
campo ao lado 

 

 

Trecho avaliado:  

Propriedades Musculares: 

Resistência espástica : Resistência passiva ou tensão são sentidas quando a 

articulação é movida com maior velocidade enquanto o paciente está relaxado. Isso é avaliado 
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enquanto o examinador está determinando a ADMP. 

Tensão  muscular: A articulação tem uma contratura ou limitação da ADMP. 

Seção de anotações: 

Influência da sinergia flexora:  Acoplamento de movimentos que podem incluir 

alguns ou todos os seguintes: abdução do ombro, flexão do cotovelo, supinação do antebraço e 

flexão do punho/dedos. 

Influência da sinergia extensora: Acoplamento de movimentos que podem incluir 

alguns ou todos os seguintes: adução do ombro, extensão do cotovelo, pronação do antebraço e 

flexão do punho/dedos. 

 TA 

(1) 

A 

(2) 

I 

(3) 

TI 

(4) 

 

 

Equivalência 

Semântica 

As palavras tem o mesmo significado nas duas 

versões? 

    

Existem palavras com múltiplos significados, que 

possam causar ambiguidade na versão traduzida? 

    

Há dificuldades gramaticais na tradução?     

 

Equivalência 

Idiomática 

Há coloquialismos ou expressões idiomáticas de 

difícil tradução na versão traduzida? 

    

A versão traduzida contempla adequadamente as 

expressões presentes de maneira equivalente ao 

original? 

    

 

Equivalência 

Conceitual 

Os conceitos expressos na versão original estão 

adequadamente traduzidos, sem modificação de seu 

significado? 

    

Em caso de 
respostas (3) ou 

(4), por favor, 
aponte o termo e 
sua sugestão no 
campo ao lado 

 

 

Trecho avaliado:  

Folha de Pontuação do TCSB:  

TCSB: Teste de Controle Seletivo do Braço,  

Identificação do Paciente: _____________________________      Data:______________ 

Data de nascimento:_______GFCS:☐I ☐II ☐III ☐IV ☐V   MACS:☐I ☐II ☐III ☐IV ☐V 

Diagnóstico: ☐ hemiplegia direita ☐ hemiplegia esquerda  ☐diplegia ☐quadriplegia  

☐outro_______________ 

Administração:  Tempo (minutos): ____________________ 

Assento: ________________________________________________________ 

Ambiente: ______________________________________________________ 



 

93 
 

 

 

 TA 

(1) 

A 

(2) 

I 

(3) 

TI 

(4) 

 

 

Equivalência 

As palavras tem o mesmo significado nas duas 

versões? 

    

Existem palavras com múltiplos significados, que     
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Semântica possam causar ambiguidade na versão 

traduzida? 

Há dificuldades gramaticais na tradução?     

 

Equivalência Idiomática 

Há coloquialismos ou expressões idiomáticas de 

difícil tradução na versão traduzida? 

    

A versão traduzida contempla adequadamente as 

expressões presentes de maneira equivalente ao 

original? 

    

 

Equivalência 

Conceitual 

Os conceitos expressos na versão original estão 

adequadamente traduzidos, sem modificação de 

seu significado? 

    

Em caso de respostas 
(3) ou (4), por favor, 

aponte o termo e sua 
sugestão no campo ao 

lado 

 

 

Trecho avaliado:  

AMBAS AS POSIÇÕES INICIAIS 

- O participante senta em uma cadeira sem braços, ou em um banco, ou em uma 

cadeira de rodas com os braços removidos. 

- A postura é a mais  ereta possível com o apoio para as costas, conforme 

necessário.  

- O braço contralateral (não testado) deve estar apoiado no colo. 

- Os pés devem estar bem apoiados com os joelhos e quadris em aproximadamente 

90 graus.  

Posição Inicial  1 (Itens 1-3) 

- Ombro em posição neutra (sem flexão, abdução ou rotação)  

- Cotovelo estendido, antebraço em posição neutra 

- Punho em posição neutra 

- Dedos estendidos. 

** Em caso de tensão ou contratura muscular, os pacientes devem ser pontuados 

com base na presença ou ausência de controle motor seletivo dentro de sua ADM disponível. 

Quando há tensão ou contratura em flexores de punho que impedem o paciente de atingir a 

posição prescrita para o punho para um item do teste, o punho deve ser mantido ativamente ao 

final da sua amplitude possível para avaliação.  

 TA 

(1) 

A 

(2) 

I 

(3) 

TI 

(4) 

 

 

Equivalência 

As palavras tem o mesmo significado nas duas 

versões? 

    

Existem palavras com múltiplos significados, que     
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Semântica possam causar ambiguidade na versão traduzida? 

Há dificuldades gramaticais na tradução?     

 

Equivalência 

Idiomática 

Há coloquialismos ou expressões idiomáticas de 

difícil tradução na versão traduzida? 

    

A versão traduzida contempla adequadamente as 

expressões presentes de maneira equivalente ao 

original? 

    

 

Equivalência 

Conceitual 

Os conceitos expressos na versão original estão 

adequadamente traduzidos, sem modificação de seu 

significado? 

    

Em caso de 
respostas (3) ou 

(4), por favor, 
aponte o termo e 
sua sugestão no 
campo ao lado 

 

 

Trecho avaliado:  

Posição Inicial  2 (Itens 4-8) 

- Ombro em posição neutra (sem flexão, abdução ou rotação)  

- Cotovelo a 90 graus, antebraço em posição neutra. O examinador pode fornecer pistas 

táteis e apoio mínimo no antebraço proximal do paciente para manter a posição inicial, 

caso necessário.  Se fornecer apoio o examinador tanto observa quanto sente 

movimentos não intencionais no início e durante o desempenho do item de teste, que 

seriam indicativos de controle motor seletivo comprometido ou ausente. 

- Punho em posição neutra 

- Os dedos variam dependendo da tarefa. 
 TA 

(1) 

A 

(2) 

I 

(3) 

TI 

(4) 

 

 

Equivalência 

Semântica 

As palavras tem o mesmo significado nas duas 

versões? 

    

Existem palavras com múltiplos significados, que 

possam causar ambiguidade na versão traduzida? 

    

Há dificuldades gramaticais na tradução?     

 

Equivalência 

Idiomática 

Há coloquialismos ou expressões idiomáticas de 

difícil tradução na versão traduzida? 

    

A versão traduzida contempla adequadamente as 

expressões presentes de maneira equivalente ao 

original? 

    

 

Equivalência 

Conceitual 

Os conceitos expressos na versão original estão 

adequadamente traduzidos, sem modificação de seu 

significado? 

    

Em caso de 
respostas (3) ou 

(4), por favor, 
aponte o termo e 
sua sugestão no 
campo ao lado 
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Trecho avaliado:  

Item 1: ABDUÇÃO/ ADUÇÃO DE OMBRO 

Comandos verbais dados ao paciente neste item: “para cima, para baixo”; “para cima” 
 

Posição Posição Inicial 1. 

 

Instruções ao  

paciente 

“ Levante seu braço para o lado o mais alto que puder 

(com a palma da sua mão voltada  para baixo), abaixe-o e , em 

seguida levante-o novamente. Tente manter o cotovelo, punho e 

dedos retos enquanto faz isso.” 

Pontuação = 2 

Abduz, aduz e abduz novamente. Durante a abdução, o 

movimento ocorre sem flexão ou rotação do ombro, ou movimento do 

cotovelo, antebraço, punho ou dedos, dentro de uma contagem de 3 

segundos e sem movimento em espelho. 

Pontuação = 1 

Um ou mais dos seguintes ocorrem: abduz ≤50% da 

ADM disponível, executa a tarefa mais lentamente que 3 segundos de 

contagem, o movimento ocorre apenas em uma direção ou ocorre 

movimento em outra articulação  (incluindo movimentos em 

espelho). 

Pontuação = 0 

Não abduz o ombro ou só o faz com flexão de cotovelo 

associada, rotação do antebraço, ou flexão/extensão do punho ou 

dedo. 

 TA 

(1) 

A 

(2) 

I 

(3) 

TI 

(4) 

 

 

Equivalência 

Semântica 

As palavras tem o mesmo significado nas duas 

versões? 

    

Existem palavras com múltiplos significados, que 

possam causar ambiguidade na versão traduzida? 

    

Há dificuldades gramaticais na tradução?     

 

Equivalência 

Idiomática 

Há coloquialismos ou expressões idiomáticas de 

difícil tradução na versão traduzida? 

    

A versão traduzida contempla adequadamente as 

expressões presentes de maneira equivalente ao 

original? 

    

 

Equivalência 

Conceitual 

Os conceitos expressos na versão original estão 

adequadamente traduzidos, sem modificação de seu 

significado? 

    

Em caso de 
respostas (3) ou 

(4), por favor, 
aponte o termo e 
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sua sugestão no 
campo ao lado 

 

Trecho avaliado:  

Item 2: FLEXÃO / EXTENSÃO DE OMBRO 

Comandos verbais dados ao paciente neste item:”para cima, para baixo, para cima” 
 

Posição Posição Inicial 1. 

 

Instruções ao 

paciente 

“Levante o braço para a frente o mais alto que puder, 

(com seu polegar apontando para o teto), abaixe-o e, em seguida, 

levante-o novamente. Tente manter o cotovelo, punho e dedos retos 

enquanto faz isso.” 

Pontuação = 2 

Flexiona, estende e flexiona novamente. Durante a 

flexão, o movimento ocorre sem abdução ou rotação do ombro, ou 

movimento do cotovelo, antebraço, punho ou dedos, dentro de uma 

contagem de 3 segundos e sem movimento em espelho. 

Pontuação = 1 

Um ou mais dos seguintes ocorrem:  flexiona ≤50 da 

ADM disponível, executa a tarefa mais lentamente que 3 segundos de 

contagem, o movimento ocorre apenas em uma direção ou ocorre em 

outra articulação (incluindo movimentos em espelho). 

Pontuação = 0 

Não flexiona o ombro  ou somente o faz com flexão de 

cotovelo associada,  rotação do antebraço, flexão de punho ou flexão / 

extensão de dedos. 

 TA 

(1) 

A 

(2) 

I 

(3) 

TI 

(4) 

 

 

Equivalência 

Semântica 

As palavras tem o mesmo significado nas duas 

versões? 

    

Existem palavras com múltiplos significados, que 

possam causar ambiguidade na versão traduzida? 

    

Há dificuldades gramaticais na tradução?     

 

Equivalência 

Idiomática 

Há coloquialismos ou expressões idiomáticas de 

difícil tradução na versão traduzida? 

    

A versão traduzida contempla adequadamente as 

expressões presentes de maneira equivalente ao 

original? 

    

 

Equivalência 

Conceitual 

Os conceitos expressos na versão original estão 

adequadamente traduzidos, sem modificação de seu 

significado? 

    

Em caso de 
respostas (3) ou 

(4), por favor, 
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aponte o termo e 
sua sugestão no 
campo ao lado 

 

Trecho avaliado:  

Item 3: FLEXÃO / EXTENSÃO DE COTOVELO 

Comandos verbais dados ao paciente neste item:”para cima, para baixo, para cima” 

Posição Posição Inicial 1. 

Instruções ao 

paciente 

“Dobre seu cotovelo para levantar sua mão o máximo 

que puder (enquanto seu polegar aponta para o teto), endireite o seu 

cotovelo e dobre-o novamente” 

Pontuação = 2 

Flexiona, estende e flexiona novamente. Durante a 

flexão, o movimento ocorre sem flexão/ extensão ou rotação de 

ombro, antebraço, punho ou dedos, dentro de uma contagem de 3 

segundos e sem movimento em espelho. 

Pontuação = 1 

Um ou mais dos seguintes ocorrem: estende ≤50% da 

ADM disponível, executa a tarefa mais lentamente que 3 segundos de 

contagem, o movimento ocorre apenas em uma direção ou ocorre em 

outra articulação(incluindo movimentos em espelho). 

Pontuação = 0 
Não flexiona ou estende o cotovelo ou somente o faz 

com movimento de antebraço, punho, mão ou ombro. 

 

 

TA 

(1) 

A 

(2) 

I 

(3) 

TI 

(4) 

 

 

Equivalência 

Semântica 

As palavras tem o mesmo significado nas duas 

versões? 

    

Existem palavras com múltiplos significados, que 

possam causar ambiguidade na versão traduzida? 

    

Há dificuldades gramaticais na tradução?     

 

Equivalência 

Idiomática 

Há coloquialismos ou expressões idiomáticas de 

difícil tradução na versão traduzida? 

    

A versão traduzida contempla adequadamente as 

expressões presentes de maneira equivalente ao 

original? 

    

 

Equivalência 

Conceitual 

Os conceitos expressos na versão original estão 

adequadamente traduzidos, sem modificação de seu 

significado? 

    

Em caso de 
respostas (3) ou 

(4), por favor, 
aponte o termo e 
sua sugestão no 
campo ao lado 
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Trecho avaliado:  

Item 4: SUPINAÇÃO/ PRONAÇÃO DE ANTEBRAÇO 

Comandos verbais dados ao paciente neste item:”para cima, para baixo, para cima” 
 

Posição 

Posição Inicial 2. Os dedos podem ser mantidos 

flexionados ou estendidos, desde que a posição dos dedos seja 

consistente. 

Instruções ao 

paciente 

“ Gire sua mão para que eu possa ver a parte interna da 

sua mão, o dorso da sua mão e depois a parte interna da sua mão 

novamente 

Pontuação = 2 

Supina, prona e supina novamente. Durante a supinação, 

o movimento ocorre sem movimento de ombro, antebraço, punho ou 

dedo, dentro de uma contagem de 3 segundos e sem movimento em 

espelho. 

Pontuação = 1 

Um ou mais dos seguintes ocorrem: supina ou prona 

≤50% da ADM disponível, executa a tarefa mais lentamente que 3 

segundos de contagem, o movimento ocorre em apenas em uma 

direção ou ocorre em outra articulação (incluindo movimentos em 

espelho). 

Pontuação = 0 
Não supina ou prona o  antebraço ou somente o faz com 

movimento de ombro, cotovelo, punho, ou mão. 

 TA 

(1) 

A 

(2) 

I 

(3) 

TI 

(4) 

 

 

Equivalência 

Semântica 

As palavras tem o mesmo significado nas duas 

versões? 

    

Existem palavras com múltiplos significados, que 

possam causar ambiguidade na versão traduzida? 

    

Há dificuldades gramaticais na tradução?     

 

Equivalência 

Idiomática 

Há coloquialismos ou expressões idiomáticas de 

difícil tradução na versão traduzida? 

    

A versão traduzida contempla adequadamente as 

expressões presentes de maneira equivalente ao 

original? 

    

 

Equivalência 

Conceitual 

Os conceitos expressos na versão original estão 

adequadamente traduzidos, sem modificação de seu 

significado? 

    

Em caso de 
respostas (3) ou 

(4), por favor, 
aponte o termo e 
sua sugestão no 
campo ao lado 
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Trecho avaliado:  

Item 5: EXTENSÃO/ FLEXÃO DE PUNHO 

Comandos verbais dados ao paciente neste item:”para fora, para dentro, para fora” 
 

Posição 

Posição Inicial 2.  Os dedos podem ser mantidos 

flexionados ou estendidos, desde que a posição dos dedos seja 

consistente. 

Instruções ao  

paciente 

“Mova seu punho para que sua mão vá para fora, para 

dentro e depois para  fora novamente.”  

Pontuação = 2 

Estende, flexiona e estende novamente. Durante a 

extensão, o movimento ocorre sem  movimento de antebraço, 

cotovelo ou ombro, dentro de uma contagem de 3 segundos e sem 

movimento em espelho. 

Pontuação = 1 

Um ou mais dos seguintes ocorrem: estende  ≤50% da 

ADM disponível, executa a tarefa mais lentamente que 3 segundos de 

contagem, o movimentoocorre apenas em uma direção ou ocorre 

em outra articulação (incluindo movimentos em espelho). 

Pontuação = 0 
Não estende o punho  ou somente  o faz com movimento 

de antebraço, mão, cotovelo e/ou ombro 

 TA 

(1) 

A 

(2) 

I 

(3) 

TI 

(4) 

 

 

Equivalência 

Semântica 

As palavras tem o mesmo significado nas duas 

versões? 

    

Existem palavras com múltiplos significados, que 

possam causar ambiguidade na versão traduzida? 

    

Há dificuldades gramaticais na tradução?     

 

Equivalência 

Idiomática 

Há coloquialismos ou expressões idiomáticas de 

difícil tradução na versão traduzida? 

    

A versão traduzida contempla adequadamente as 

expressões presentes de maneira equivalente ao 

original? 

    

 

Equivalência 

Conceitual 

Os conceitos expressos na versão original estão 

adequadamente traduzidos, sem modificação de seu 

significado? 

    

Em caso de 
respostas (3) ou 

(4), por favor, 
aponte o termo e 
sua sugestão no 
campo ao lado 
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Trecho avaliado:  

Item 6: FLEXÃO/ EXTENSÃO DE DEDO E POLEGAR 

 

Comandos verbais dados ao paciente neste item:”aberta, fechada, aberta” 

Posição Posição Inicial 2. 

Instruções ao  

paciente 

“Abra bem a sua mão, feche completamente sua mão e 

depois abra-a bem novamente”. 

Pontuação = 2 

Estende, flexiona e estende novamente. Durante a 

extensão, o movimento ocorre sem  movimento de antebraço, 

cotovelo ou ombro, dentro de uma contagem de 3 segundos e sem 

movimento em espelho. Pequena quantidade  de movimentos de 

punho pode estar presente, como seria típico em movimento de 

pegada forte.  

Pontuação = 1 

Um ou mais dos seguintes ocorrem: estende  ≤50% da 

ADM disponível, executa a tarefa mais lentamente que a contagem de 

3 segundos, o movimento ocorre apenas em uma direção ou ocorre 

em outra articulaão (incluindo movimentos em espelho). 

Pontuação = 0 
Não estende os dedos/ polegar ou somente o faz com 

movimento de antebraço, cotovelo e/ou ombro. 

 TA 

(1) 

A 

(2) 

I 

(3) 

TI 

(4) 

 

 

Equivalência 

Semântica 

As palavras tem o mesmo significado nas duas 

versões? 

    

Existem palavras com múltiplos significados, que 

possam causar ambiguidade na versão traduzida? 

    

Há dificuldades gramaticais na tradução?     

 

Equivalência 

Idiomática 

Há coloquialismos ou expressões idiomáticas de 

difícil tradução na versão traduzida? 

    

A versão traduzida contempla adequadamente as 

expressões presentes de maneira equivalente ao 

original? 

    

 

Equivalência 

Conceitual 

Os conceitos expressos na versão original estão 

adequadamente traduzidos, sem modificação de seu 

significado? 

    

Em caso de 
respostas (3) ou 

(4), por favor, 
aponte o termo e 
sua sugestão no 
campo ao lado 
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Trecho avaliado:  

Item 7: OPOSIÇÃO DO POLEGAR (polegar- ponta a ponta do primeiro 

dedo) 

 

Comandos verbais dados ao paciente neste item:”fechado, aberto, fechado” 
 

Posição 
Posição Inicial 2. Os dedos 3-5  podem ser mantidos 

com alguma flexão ou em extensão total. 

Instruções ao 

paciente 

 

“Mova seu  polegar e indicador juntos para fazer um 

círculo como este [demonstração]. Endireite seu polegar e dedo. Faça 

um círculo novamente.” 

Pontuação = 2 

Faz oposição do polegar e indicador em uma preensão de 

pinça fina, estende dedos e faz oposição novamente. Durante o 

movimento de oposição, este ocorre sem movimento de ombro, 

cotovelo, antebraço, ou punho, dentro de uma contagem de 3 

segundos e sem movimento em  espelho. Alguma flexão natural de 

dedo (mínima) pode vista nos dedos 3-5, mas deve ser apenas 

passiva. 

Pontuação = 1 

Um ou mais dos seguintes ocorrem: oposição ≤50% da 

ADM disponível, executa a tarefa mais lentamente que a contagem 

segundos, o movimento ocorre apenas em uma direção ou ocorre em 

outra articulação (incluindo movimentos em espelho). 

Pontuação = 0 

Não faz oposição  do dedo indicador/ polegar, ou 

somente o faz com movimento de punho, dedo, antebraço, cotovelo 

e/ou ombro. 

 TA 

(1) 

A 

(2) 

I 

(3) 

TI 

(4) 

 

 

Equivalência 

Semântica 

As palavras tem o mesmo significado nas duas 

versões? 

    

Existem palavras com múltiplos significados, que 

possam causar ambiguidade na versão traduzida? 

    

Há dificuldades gramaticais na tradução?     

 

Equivalência 

Idiomática 

Há coloquialismos ou expressões idiomáticas de 

difícil tradução na versão traduzida? 

    

A versão traduzida contempla adequadamente as 

expressões presentes de maneira equivalente ao 

original? 
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Equivalência 

Conceitual 

Os conceitos expressos na versão original estão 

adequadamente traduzidos, sem modificação de seu 

significado? 

    

Em caso de 
respostas (3) ou 

(4), por favor, 
aponte o termo e 
sua sugestão no 
campo ao lado 

 

 

Trecho avaliado:  

Item 8: EXTENSÃO DO POLEGAR (“aperto chave”) 

 

Comandos verbais dados ao paciente neste item: “para cima, para baixo, para cima” 

Posição 

Posição Inicial 2. Os dedos são flexionados levemente 

em direção ao punho (mão fechada) com polegar abduzido e apoiados 

na superfície lateral do dedo indicador.  

Instruções ao 

paciente 

“Mantenha seus dedos flexionados e seu polegar 

alinhado. Leve seu polegar para cima, para baixo e para cima.” 

Pontuação = 2 

Estende,  flexiona e estende novamente. Durante a 

extensão, o movimento ocorre sem movimento de dedos, punho, 

antebraço, cotovelo ou ombro, dentro de uma contagem de 3 

segundos e sem movimento em  espelho. 

Pontuação = 1 

Um ou mais dos seguintes ocorrem: estende  ≤50% da 

ADM disponível, executa a tarefa mais lentamente que a contagem de 

3 segundos, o movimento ocorre apenas em uma direção ou ocorre 

em outra articulação (incluindo movimentos em espelho). 

Pontuação = 0 
Não estende o polegar, ou somente  o faz com 

movimento de dedos, punho, antebraço, cotovelo e/ou ombro. 

 TA 

(1) 

A 

(2) 

I 

(3) 

TI 

(4) 

 

 

Equivalência 

Semântica 

As palavras tem o mesmo significado nas duas 

versões? 

    

Existem palavras com múltiplos significados, que 

possam causar ambiguidade na versão traduzida? 

    

Há dificuldades gramaticais na tradução?     

 

Equivalência 

Idiomática 

Há coloquialismos ou expressões idiomáticas de 

difícil tradução na versão traduzida? 

    

A versão traduzida contempla adequadamente as 

expressões presentes de maneira equivalente ao 
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original? 

 

Equivalência 

Conceitual 

Os conceitos expressos na versão original estão 

adequadamente traduzidos, sem modificação de seu 

significado? 

    

Em caso de 
respostas (3) ou 

(4), por favor, 
aponte o termo e 
sua sugestão no 
campo ao lado 

 

 

 

Gisele Neves de Lima 

Mestranda no programa Interdisciplinar em Ciências da Saúde pela UNIFESP 

Contato: (11) 99453-6886 

giselelima.to@gmail.com 

 

 Prof.ª Dr.ª Raquel de Paula Carvalho 

 Orientadora e docente  
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Apêndice 9: Instruções e questionário de adaptação cultural e 

validação do TASC-BR 

 

Prezado profissional, 

 Agradecemos sua participação neste estudo. Solicitamos a leitura e 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e a leitura do TASC-BR 

e das instruções contidas neste documento para responder ao questionário de 

adaptação cultural e validação da TASC- BR. 

 

Instruções para responder ao questionário de adaptação cultural e validação 

do TASC- BR 

Ao responder o questionário abaixo, você terá colaborado para o procedimento de 

validação e adaptação transcultural do TASC para o Brasil. Para isso, será necessário que 

você aplique o instrumento em um sujeito da população alvo do teste, seguindo os seguintes 

critérios de elegibilidade: 

 Diagnóstico de Paralisia Cerebral, com idade entre 5 e 18 anos; 

 Nível GMFCS e MACS de I a IV; 

 Ausência de ataxia ou distonia significativa; 

 Ausência de diagnóstico de déficit cognitivo associado (descrito em prontuário 

ou relatado pelo cuidador) e/ou alterações comportamentais que 

impossibilitem a aplicação do teste; 

 Ausência de cirurgias nos membros superiores no intervalo de 1 ano; que não 

tenham recebido aplicação de bloqueios químicos (toxina botulínica e/ou 

fenol) no intervalo de 6 meses; 

 Que não tenham mal formações associadas nos membros superiores 

 Solicitamos que colete a assinatura do responsável pela criança avaliada no Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido, ou em caso de crianças maiores de 8 anos, sua 

assinatura no Termo de Assentimento. Considerando a situação de pandemia pela Covid-

19, será aceita a assinatura no formato digital. 

 A aplicação do teste deve seguir as instruções do Manual de Administração da 

TASC-BR, conforme os itens “Considerações para testar”; “Instruções gerais” e “Instruções 
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ao paciente”, disponível para cada item do teste. Em seguida, solicitamos que preencha o 

questionário de  adaptação cultural e validação do TASC- BR, disponível na tabela abaixo, 

considerando sua experiência ao utilizar o instrumento e a experiência da criança ao ser 

avaliada, bem como seu conhecimento sobre os conceitos avaliados pelo teste.  

 No campo “Adaptação Cultural”, você será solicitado a avaliar se o instrumento está 

adequado à cultura da população do Brasil, considerando o contexto tanto do profissional 

que utilizará o teste, quanto da população a ser avaliada. Para isso, considere fatores como 

a sua compreensão das instruções, a compreensão do paciente para execução das tarefas, 

possíveis dificuldades encontradas durante a aplicação do teste que possam se relacionar 

com termos que não são apropriados para a cultura brasileira. 

 No campo “Validade de Conteúdo”, você irá avaliar a partir do seu conhecimento 

sobre controle motor seletivo em crianças com PC, se há equivalência entre o conteúdo 

proposto pelo teste e o item avaliado, ou seja, se cada item realmente está avaliando a 

habilidade que se propõe a avaliar.  

  Nas páginas a seguir estão os questionários de validação e adaptação cultural do 

TASC- BR que você deverá preencher. 

 

 

Gisele Neves de Lima 

Mestranda no programa Interdisciplinar em Ciências da Saúde pela UNIFESP 

Contato: (11) 99453-6886 

giselelima.to@gmail.com 

 

 Prof.ª Dr.ª Raquel de Paula Carvalho 

 Orientadora e docente  
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Questionário de validação e adaptação cultural do TASC- BR 

Nome:  

Formação: Área de atuação:   

Local de trabalho:  

Possui experiência em reabilitação neurofuncional?                  (  )sim (  ) não                                                    

Anos de experiência:________ 

Ocupação atual: (  ) Clínica  (  ) Ensino (  ) Pesquisa (  ) Perceptoria 

Adaptação Cultural 

 

Considerando o 

instrumento 

como um todo 

(1) 

Adequado como está 

(2) 

Necessidade de 

inclusão de alguma 

questão/ informação 

(3) 

Necessidade de 

exclusão de alguma 

questão/ informação 

(4)  

Necessidade de 

modificação de alguma 

questão/ informação  

Descrição das 

Instruções 

 

     

Adequação do 

conteúdo ao 

contexto da 

criança brasileira 

 

    

Adequação do 

conteúdo ao perfil 

da criança 

brasileira na faixa 

etária estabelecida 

 

    

Adequação do 

formulário para 

avaliação 

 

    

 

 

Em caso de 

respostas 2, 3 ou 

4, identifique o 

item e aponte 

sua sugestão 
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Validade de Conteúdo 

 

 

Considerando 

cada item do 

teste  

(1) 

Item não 

equivalente 

 

(2) 

Item necessita de 

grande revisão 

para ser avaliada 

a equivalência 

 

(3) 

Item equivalente, 

necessita de 

pequenas 

alterações  

 

(4) 

Item absolutamente equivalente 

 

Item 1 

Abdução/ Adução 

de ombro 

    

Em caso de 

respostas 1, 2 ou 

3, aponte sua 

sugestão 

 

Item 2 

Flexão/ Extensão 

de ombro 

    

Em caso de 

respostas 1, 2 ou 

3, aponte sua 

sugestão 

 

Item 3 

Flexão/ Extensão 

de cotovelo 

    

Em caso de 

respostas 1, 2 ou 

3, aponte sua 

sugestão 

 

Item 4 

Supinação/ 

Pronação de 

antebraço 

    

Em caso de 

respostas 1, 2 ou 

3, aponte sua 

sugestão 

 

Item 5 

Extensão/ Flexão 

de punho 

    

Em caso de 

respostas 1, 2 ou 

3, aponte sua 

sugestão 
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Item 6 

Flexão/ Extensão 

de dedos e 

polegar 

    

Em caso de 

respostas 1, 2 ou 

3, aponte sua 

sugestão 

 

Item 7 

oposição de 

polegar  

    

Em caso de 

respostas 1, 2 ou 

3, aponte sua 

sugestão 

 

Item 8 

Extensão do 

polegar 

    

Em caso de 

respostas 1, 2 ou 

3, aponte sua 

sugestão 

 


