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RESUMO
A

estrutura

conceitual

proposta

pela

Classificação

Internacional

de

Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) preconiza que a participação é
influenciada pelo contexto em que a pessoa vive. A relação entre fatores contextuais
e participação estimulou o desenvolvimento de pesquisa para identificar os fatores
ambientais que constituem barreira ou facilitador. Ainda são escassos estudos que
informam o papel destes fatores na função incapacidade. Nesse sentido, é possível
pensar a relação entre os fatores contextuais com os diferentes domínios da CIF,
entre outras formas, como um efeito moderador. O ambiente pode ser considerado
um fator moderador quando, por exemplo, o efeito da atividade na participação
depende da presença ou nível de influência do contexto ambiental. Diante do
exposto, o objetivo desse estudo foi investigar o papel do ambiente como variável
moderadora da relação atividade e participação e caracterizar a percepção dos pais
sobre as barreiras relacionadas à participação de seus filhos. Para operacionalizar
essa investigação foi realizado inicialmente outro estudo que teve por objetivo
traduzir, adaptar culturalmente e verificar a confiabilidade intra e interexaminadores
do questionário de avaliação ambiental denominado Craig Hospital Inventory of
Environmental Factors (CHIEF). A versão final do CHIEF foi administrada em 47 pais
de crianças e jovens com PC, não sendo necessária modificação de nenhuma
questão. A confiabilidade intraexaminadores de cada questão analisada pelo kappa
quadrático variou de 0,28 a 1,0 no escore de frequência e de 0,38 a 0,98 no escore
de magnitude. Os coeficientes de correlação intraclasse dos escores totais
apresentaram um alto índice de consistência (CCI  0,92) para as avaliações
intraexaminadores

e

boa consistência

(ICC



0,75)

para

as

avaliações

interexaminadores. A versão brasileira do CHIEF mostrou-se reprodutível e aplicável
à amostra do estudo, podendo servir como instrumento para caracterização das
barreiras ambientais na participação. O segundo estudo (efeito moderador) foi
desenvolvido com a participação de 102 crianças e jovens com PC, estudantes do
ensino fundamental, e de seus pais ou responsáveis. Nesse estudo, o componente
atividade (mobilidade) foi operacionalizado pela classificação Gross Motor Function
Classification System (GMFCS), sendo a amostra composta por crianças e jovens
com PC de níveis I, II e III. O componente participação no contexto escolar foi
documentado pelo School Function Assessment (SFA). A percepção dos pais sobre
o impacto das barreiras ambientais na participação social vivenciadas por seus filhos

com PC foi documentada pela versão traduzida do CHIEF. Na percepção dos pais, a
subescala escola/trabalho (2,642,46) do CHIEF revela a maior barreira à
participação, enquanto a subescala atitude/suporte (1,641,54) revela o menor
impacto. O modelo de regressão demonstrou que a mobilidade foi uma forte
preditora da participação escolar, enquanto os fatores ambientais tiveram um
pequeno impacto na participação. Não houve moderação dos fatores ambientais na
relação entre mobilidade e participação escolar. Ausência de moderação sugere
que, quando investigada sob a ótica negativa de barreiras ambientais, os fatores do
contexto não modificam a relação entre mobilidade e participação escolar.
Informações sobre fatores do contexto específicos da escola podem contribuir para
explicação de participação escolar de crianças e jovens com PC.
Palavras-chave: ambiente social, paralisia cerebral, participação, moderador

ABSTRACT
The conceptual framework proposed by the International Classification of
Functioning, Disability and Health (ICF) suggests that participation is influenced by
the context in which a person lives. This relation between contextual factors and
participation has fostered research directed at the identification of environmental
factors that might hamper or support an individual’s performance of social roles. Less
is known, however, about the role such factors might play in function and disability. A
hypothesis is that contextual factors moderate the relationship between the different
levels of functioning represented in the domains of the ICF model. If such hypothesis
holds, the environmental context in which a person lives should modify, for instance,
the relationship between his or her capabilities at the level of activity and his or her
level of participation. The goals of the present study were (1) to test whether the
environment exerts a moderating effect in the relationship between activity and
participation of children and adolescents with cerebral palsy (CP), and (2)
characterize parents’

perception

of environmental barriers

to

their child’s

participation. A preliminary study was conducted to translate and culturally adapt the
questionnaire

for

environmental

assessment

Craig

Hospital

Inventory

of

Environmental Factors (CHIEF). The final Portuguese version of CHIEF was
administered to 47 parents of children and adolescents with CP. None of the
questions required modification. The intra-rater reliability of each question, quantified
by the quadratic kappa index varied from 0.28 to 1 in the frequency score and from
0.38 to 0.98 in the magnitude score. The intraclass correlation coefficients of the total
scores for the intra-rater reliability presented a high level of consistency (ICC  0.92)
and the inter-rater reliability presented a good consistency (ICC  0.75). Therefore,
the Brazilian version of CHIEF is reliable and may be used to characterize
environmental barriers to the participation of children and adolescents with CP. The
second study (moderator effect) was conducted with 102 children and adolescents,
elementary students, and their parents. In this study, the activity domain (mobility)
was operationalized by the Gross Motor Function Classification System (GMFCS).
The participants presents were distributed among levels I, II and III of the GMFCS.
School participation was documented by the School Function Assessment (SFA).
The parents’ perception of the impact of environmental barriers in the social
participation of their sons and daughters with CP was documented by the translated

version of CHIEF. CHIEF’s subscale school/work (2.642.46) revealed the greatest
barriers to their children’s participation, while the subscale attitude/support
(1.641.54) revealed the least relevant barriers. The regression model demonstrated
that mobility is a strong predictor of school participation, while the environmental
factors had a small impact on participation. The environmental factors did not
moderate the relation between mobility and school participation. This result absence
of moderation suggests that, when investigated under the negative perspective of
environmental barriers, the contextual factors do not modify the relation between
mobility and school participation. Information about contextual factors specific to the
school environment may contribute to the explanation of school participation in
children and adolescents with CP.
Key words: Social environment; cerebral palsy, participation, moderator
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PREFÁCIO
A elaboração dessa Tese de Doutorado seguiu as normas estabelecidas pelo
Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação da Escola
de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional - UFMG. A estrutura desta
Tese compreende quatro capítulos. O primeiro capítulo refere-se à introdução
expandida que compreende a problematização do tema, revisão da literatura,
justificativa do estudo e objetivos referentes às duas investigações realizadas. No
segundo capítulo encontra-se a descrição detalhada dos métodos utilizados na
elaboração dos dois trabalhos, seguido pela referência bibliográfica. A introdução,
metodologia e referência seguiram as normas da Associação Brasileira de Normas
Técnicas – ABNT. O terceiro capítulo contém os dois artigos científicos, produtos
finais da Tese. O primeiro artigo intitulado “Inventário de Fatores Ambientais do
Hospital Craig (CHIEF): tradução, adequação cultural e confiabilidade”, foi redigido e
formatado de acordo com as normas da Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil
para a qual este trabalho foi enviado para publicação. As normas da revista e a
comprovação do envio do artigo para apreciação estão em anexo. (ANEXO A e B) O
segundo artigo intitulado “O efeito moderador do ambiente na relação entre
mobilidade e participação escolar em crianças e jovens com paralisia cerebral” será
posteriormente traduzido e enviado para o periódico Disability and Rehabilitation
conforme as normas da revista (ANEXO C). No quarto capítulo são apresentadas as
considerações finais relacionadas aos resultados dos trabalhos. Em seguida estão
incluídos os anexos, apêndices e o mini-currículo da doutoranda com as atividades
acadêmicas desenvolvidas e a produção científica deste período.
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CAPÍTULO 1- INTRODUÇÃO

1.1 - Paralisia Cerebral

Paralisia Cerebral (PC) é uma encefalopatia crônica não-progressiva
decorrente de uma lesão ocorrida no cérebro em desenvolvimento, levando à
disfunção predominantemente motora, que pode estar associada ou não a distúrbios
cognitivos, sensoriais, de atenção, de comportamento e de vigília1. A PC é a causa
de incapacidade física mais comum na infância2, levando a um aumento na
demanda por serviços de saúde especializados e gerando maiores custos ao
sistema público de saúde. Nos países ocidentais, esta condição clínica pode estar
presente em 2 a 2,5 crianças a cada 1000 nascimentos3, enquanto nos países em
desenvolvimento, como o Brasil, a incidência é ainda maior, sendo 7 crianças
acometidas a cada 1.000 nascidas vivas4.
A PC tem múltiplas formas de apresentação topográfica sendo mais
frequentes as hemiplegias, diplegias e quadriplegias, com variados níveis de
comprometimentos motores 5. A PC pode ainda ser classificada de acordo com a sua
apresentação clínica em espástica, hipotônica, discinética e atáxica6. O perfil
epidemiológico da PC, nas últimas décadas, tem-se modificado, incluindo mais
crianças espásticas do que com desordens extra-piramidais7. A criança com PC
apresenta alterações musculoesqueléticas e de tônus, persistência de reflexos
primitivos, espasticidade, entre outros8,9. Essas alterações podem interferir na
aquisição

dos

marcos

motores,

como

sentar,

engatinhar

e

andar,

no

10,11

desenvolvimento da linguagem e no desempenho de atividades da rotina diária

.

A PC representa uma importante fração da clientela atendida em serviços de
reabilitação infantil e nestes casos, a abordagem utilizada para avaliar e tratar
pacientes com esta condição de saúde depende em grande extensão da estrutura
conceitual adotada para definir a doença ou disfunção12.
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1.2 - Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde

Por muitos anos, o modelo médico guiou as ações dos profissionais de saúde
e reabilitação dirigindo o foco do tratamento para a redução de sinais e sintomas13.
Por centrar-se na doença esse modelo não permite compreender as consequências
funcionais vivenciadas pelo indivíduo em um determinado contexto14. Ao longo dos
anos, foram propostos diferentes modelos conceituais com objetivo de descrever as
deficiências e incapacidades produzidas por uma patologia15,16. Ainda que
incorporando novas dimensões em suas estruturas conceituais, esses modelos
descrevem as consequências negativas e de uma patologia e têm uma perspectiva
restrita do processo de incapacidade, admitindo uma relação linear e direcional entre
seus componentes15,16
Em 2001, a Organização Mundial de Saúde (OMS) publicou a Classificação
Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) que reflete uma
abordagem ampliada privilegiando também a funcionalidade e entendendo os
processos de funcionalidade e de incapacidade como resultantes da interação de
uma condição saúde com fatores do contexto17,18. O processo de funcionalidade,
numa perspectiva positiva, compreende três componentes inter-relacionados:
estruturas e funções do corpo, atividade e participação17. Segundo esse modelo, as
estruturas e funções se referem às partes anatômicas do corpo, as funções
fisiológicas e/ou psicológicas dos sistemas corporais. O segundo componente da
funcionalidade, atividade, representa uma perspectiva individual e refere-se às
capacidades do indivíduo em realizar ações e tarefas cotidianas em diversos
contextos. O último componente da funcionalidade, denominado participação, que
diz respeito ao envolvimento do indivíduo em situações de vida, leva em
consideração a experiência e o envolvimento do indivíduo na sociedade. A
participação representa a perspectiva social da funcionalidade. Neste modelo, o
processo de incapacidade é caracterizado por deficiências nas estruturas e funções
do corpo, limitações no desempenho das atividades do dia-a-dia e restrições
encontradas pelo indivíduo para realizar papéis socialmente esperados. Este modelo
preconiza que cada componente da estrutura conceitual sofre, de maneira não
linear, a ação dos demais, sendo todos influenciados pelos fatores contextuais.
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Os fatores contextuais constituem o contexto da vida de um indivíduo e são
representados por fatores pessoais e ambientais17. Os fatores pessoais, internos ao
indivíduo, compreendem características como idade, sexo, raça, estilo de vida,
hábitos, entre outros. Os fatores ambientais são externos ao indivíduo e se referem
ao ambiente físico, social e de atitudes em que as pessoas conduzem as suas
vidas 17. Os fatores contextuais podem atuar como facilitadores ou como barreiras
nos processos de funcionalidade e de incapacidade humana.
Ao utilizar o modelo da CIF para descrever as consequências de uma
condição de saúde como a PC, observa-se que a lesão cerebral geralmente resulta
em deficiências nas estruturas e funções neuromusculoesqueléticas tais como,
alteração no tônus, diminuição da força, déficit na amplitude articular de movimento,
entre outras19. Entretanto, o impacto funcional destas deficiências não pode ser
determinado, de forma linear, tomando-se exclusivamente como base as alterações
de estruturas e funções do corpo. De fato, o desempenho de atividades e tarefas de
rotina diária, bem como a participação social de crianças e jovens com PC, é
resultante da interação das características da condição de saúde, com as alterações
de estruturas e funções do corpo e os fatores do contexto, incluindo os fatores
pessoais e ambientais. Por exemplo, a mobilidade de crianças e jovens com PC é
definida individualmente, considerando-se a gravidade da PC, as deficiências
intrínsecas em órgãos e sistemas e as características e demandas pessoais e
ambientais. A movimentação em casa ou em sala de aula e o deslocamento entre os
ambientes doméstico e os contextos escolares de uma criança com diplegia
espástica, GMFCS nível III, serão influenciados pelas características do ambiente
(i.e., presença de escadas ou suporte para locomoção, etc), bem como pelas
características pessoais (i.e., idade, motivação, senso de auto-eficácia, etc), entre
outros. Este cenário caracteriza os processos de funcionalidade e de incapacidade
como fenômenos interativos e multivariados.
Alguns autores têm produzido evidência que suporta tal argumentação. Hirst
et al. (1989)20 observaram que crianças com PC encontram importantes restrições
sociais e que essas restrições não se limitavam à presença de barreiras
arquitetônicas, mas refletem a falta de autoconfiança nas habilidades sociais,
dependência de outros ou experiências prévias de rejeição. Outro estudo
investigando o impacto da gravidade neuromotora no perfil de funcionalidade das
crianças com PC observou que crianças com comprometimento moderado
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apresentaram repertório funcional (habilidade de autocuidado e função social)
semelhantes às de gravidade leve e independência semelhantes às graves 11. Nesse
estudo, embora as crianças de gravidade moderadas possuam um repertório de
habilidade similar às crianças de comprometimento leve, seus cuidadores parecem
não estimular esse potencial para realizar atividades da rotina diária, tornando a
independência dessas crianças mais próximas das crianças graves. Esses
resultados demonstram a influência do ambiente social no perfil de funcionalidade
dessas crianças.
Além de utilizar a estrutura conceitual da CIF para descrever as
consequências de uma condição de saúde podemos utilizá-la para uniformizar
terminologia, comparar a saúde de uma população num contexto universal e servir
de parâmetro para a organização de evidências científica17. Recentemente, ela tem
sido adotada como modelo para subsidiar e nortear o raciocínio clínico em diferentes
áreas21,22,23. A lógica do modelo da CIF modificou o foco dos processos de avaliação
e de intervenção dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais da área infantil.
Tradicionalmente, o foco de avaliação desses profissionais estava voltado para
informações sobre as deficiências apresentadas pela criança para subsidiar o
planejamento das suas intervenções. Essa orientação fundamentava-se numa visão
restrita de que modificações em componentes intrínsecos seriam suficientes para
promover mudanças em outros componentes de funcionalidade, desconsiderando a
influência do contexto. Mais recentemente, compreendendo a funcionalidade como
um processo multifatorial, intervenções terapêuticas vem sendo propostas
ampliando o seu escopo, passando a considerar, além dos componentes intrínsecos
do organismo, as interações do indivíduo com o seu contexto de referência24,25,26.
Essa mudança no foco reflete a compreensão atual da funcionalidade e
incapacidade como fenômenos complexos, demonstrando a importância da
especificidade do contexto e reconhecendo a não linearidade das relações
propostas na estrutura conceitual da CIF.
A preocupação com a funcionalidade também se reflete nas medidas e
instrumentos utilizados na área infantil. Nos últimos anos, vários testes funcionais
foram desenvolvidos para tentar capturar as consequências das condições de saúde
27,28,29,30

. Alguns desses instrumentos, fundamentados nos conceitos da CIF,

distinguem os qualificadores desempenho e capacidade dos componentes de
atividade e participação30. O qualificador desempenho descreve o que o indivíduo
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faz no seu ambiente habitual, enquanto que o qualificador capacidade descreve a
habilidade de um indivíduo para executar uma tarefa ou uma ação em ambiente
padronizado ou otimizado17. Alguns autores, reconhecendo a importância do
ambiente sobre a funcionalidade, desenvolveram instrumentos que informam sobre
o desempenho funcional da criança em contextos de referência como os ambientes
doméstico e escolar28,29. Outros instrumentos visam documentar a capacidade e o
desempenho da criança nos contextos específicos30. O reconhecimento do impacto
dos múltiplos ambientes na vida das pessoas também contribuiu para o
desenvolvimento de instrumentos não restritos somente à documentação das
estruturas arquitetônicas. Na verdade, tal instrumentação visa informar também
sobre outros domínios do ambiente, tais como serviços, políticas, atitudes, entre
outros, que podem agir como barreiras ou facilitadores para a participação do
indivíduo na sociedade31.

1.3 - Craig Hospital Inventory of Environmental Factors

Diante da necessidade de ampliar o conhecimento sobre os fatores
ambientais que impactam na participação do indivíduo na sociedade, um grupo de
pesquisadores do Craig Hospital, Englewood (CO, USA), desenvolveu um
questionário, denominado Craig Hospital Inventory of Environmental Factors
(CHIEF)32. Esse instrumento operacionaliza cinco características do ambiente
identificadas na literatura, que podem impedir ou facilitar a participação de pessoas
com diferentes deficiências: acessibilidade, acomodação, disponibilidade de
recursos, suporte social e igualdade. O CHIEF se baseia na percepção do individuo
sobre a frequência e a magnitude das barreiras ambientais que comprometem a sua
participação na sociedade. Esse questionário foi construído originalmente para ser
auto-administrado ou administrado por meio de entrevista com indivíduos na faixa
etária de 16 a 95 anos, entretanto, ele também tem sido aplicado em pais de
crianças com deficiência para avaliar o impacto das barreiras ambientais na
participação dos seus filhos33.
Nos últimos anos, o CHIEF tem sido amplamente utilizado para avaliar as
barreiras ambientais em diferentes populações e é considerado um questionário
simples de ser administrado, relativamente breve e informativo, por isso vem sendo
traduzido para outros idiomas34,35,36. Esse instrumento apresenta boa confiabilidade
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teste-reteste e consistência interna, além de evidência de validade de conteúdo,
construto e discriminante31. O nosso interesse em traduzir o CHIEF se deve a
ausência de instrumentos disponíveis em português, que permitam ao profissional
da área de saúde documentar os fatores do ambiente que interferem na participação
social de pessoas com deficiência.

1.4 - Participação social da criança com PC

Participação social é uma expectativa dos pais e uma meta frequentemente
almejada pelos profissionais envolvidos no processo de reabilitação de crianças com
PC37. Através da participação, o indivíduo constrói relações, desenvolve habilidades
e competências para atender às demandas sociais, podendo encontrar propósito e
significado na vida38,39. A oportunidade de desenvolver competências sociais e de
construir uma rede de relações tem impactado positivamente a saúde física e mental
de adolescentes com deficiências 40,41.
Estudos apontam que crianças com incapacidades apresentam perfil de
participação diferente das crianças típicas, por exemplo, demonstrando-se menos
ativas socialmente27,37, principalmente com o avançar da idade42. Brown e Gordon
(1987)38 observaram que crianças com PC e espinha bífida engajam-se menos em
atividade recreativas e sociais, preferindo atividades de lazer mais contidas. Mais
recentemente, Law et al. (2006)37 observaram que o perfil de participação em
atividades de recreação e lazer de crianças com deficiências físicas caracteriza-se
por maior frequência e mais tempo em atividades que requerem menor quantidade
de regras e menor planejamento, tais como, falar ao telefone, e montar quebra
cabeça, do que em atividades mais estruturadas como aula de música ou arte,
esporte organizado e grupo de jovens. O menor envolvimento das crianças com
deficiência em atividades mais estruturadas provavelmente pode estar associado ao
impacto negativo dos fatores contextuais, pessoais e ambientais, sobre a
participação das mesmas.
Segundo Forsyth et al. (2007)43 a participação social pode ser influenciada
não somente por deficiências intrínsecas, mas também por fatores contextuais. A
literatura científica aponta nesse sentido e revela uma gama de variáveis
relacionadas com a participação, incluindo sexo, idade, cognição, comunicação,
renda e coesão familiar, suporte social, estrutura física, entre outras37,44,45,46.
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Estudos sobre participação de crianças com deficiências demonstram que os
fatores ambientais podem servir como barreira ou como facilitadores para a
participação da criança33,45,47,48. Hammal et al. (2004)47 observaram maior
participação de alunos com deficiência em escolas que favoreciam a inclusão.
Segundo estes autores, crianças com quadros semelhantes de PC variaram o nível
de participação de acordo com a localização de suas residências, sugerindo a
influência dos fatores ambientais na participação. Similarmente, Welsh et al. (2006)48
demonstraram que crianças com PC residentes em distrito do norte da Inglaterra os
quais contaram com serviços e estruturas facilitadoras para indivíduos com
deficiência apresentaram melhores escores de participação. Corroborando com
esses resultados, Tieman et al. (2007)49 evidenciaram que crianças com PC com
mesma classificação das funções motoras, avaliadas pelo GMFCS, demonstraram
perfis de mobilidade distintos em diferentes contextos. Recentemente, foi publicado
um estudo com 427 crianças com deficiências físicas, em idade escolar, que avaliou
a percepção dos pais sobre barreiras à participação vivenciada pelos seus filhos33.
Nesse estudo, os pais perceberam a presença de barreiras em diferentes contextos,
sendo a escola indicada como o cenário de maior empecilho devido à falta de
suporte social e a presença de atitudes negativas. Esses resultados indicam a
relevância do contexto escolar para a análise do perfil de funcionalidade de crianças
com PC.
O repertório de habilidades motoras da criança também parece ser uma
variável relevante para a participação social de crianças com deficiências
físicas10,19,50,51. Lépage et al. (1998)10 reportaram que crianças com PC que
deambulam sem auxílio de órteses apresentam melhor desempenho em atividades
de vida diária e participação social comparadas com crianças que se locomovem por
meio de cadeiras de rodas. Similarmente, Kerr et al. (2006)50 observaram correlação
significativa entre a função motora e a participação social, demonstrando que
independência física está associada a uma menor experiência de restrição à
participação em crianças com PC. Diversos outros autores confirmam a existência
de associação significativa entre repertório de mobilidade e participação social em
crianças e jovens com PC10,50. Entretanto, tal relação precisa ser investigada sob a
influência dos fatores do contexto.
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Reforçando a importância da independência na locomoção para a
participação de crianças com PC de maior comprometimento motor, outro estudo
reportou que crianças quadriplégicas, após o uso de cadeira de rodas elétrica,
ampliaram sua participação social, ilustrando o impacto do ambiente nesta
relação52,53. Os resultados desses estudos demonstram que, embora as variáveis
referentes ao repertório de habilidades funcionais e os fatores ambientais interfiram
individualmente na participação de crianças com deficiência, juntas, elas podem
modificar e potencializar suas influências, sugerindo uma interdependência dos
fatores do contexto na relação entre gravidade da condição de saúde e
funcionalidade. De fato, os fatores do contexto parecem modificar e potencializar o
perfil de funcionalidade das crianças com PC, caracterizando-se como efeito
moderador da relação.
Segundo Wang et al. (2006)23, embora a importância dos fatores contextuais
esteja estabelecida no modelo da CIF, a descrição desses fatores tem focado no tipo
de fator e não no seu papel nos processos de funcionalidade e de incapacidade.
Nesse sentido, é possível pensar a relação entre os fatores contextuais com os
diferentes domínios da CIF, entre outras formas, como um efeito moderador.

1.5 - Efeito Moderador

Variável moderadora pode ser definida como aquela que afeta a direção e a
força da relação entre uma variável independente e uma variável dependente54. O
teste de moderação é feito através da observação da interação entre a variável
independente e a moderadora. Segundo Abbad e Torres (2002)55 para se testar
moderação deve-se realizar alguns passos. Inicialmente, verifica-se a existência de
relação de predição entre as variáveis independente e dependente. Caso essa
relação seja positiva, verifica-se se as variáveis independente e de moderação
predizem a variável dependente, e se a interação entre as variáveis independente e
moderadora, calculada por meio do produto entre essas variáveis, também prediz a
variável dependente. A existência significativa de interação entre a variável
independente e a variável moderadora no modelo preditivo é indicador de
moderação. Dessa forma, para haver moderação a relação entre as variáveis
independente e dependente depende do valor assumido pela variável moderadora55.
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A literatura sugere que a identificação de importantes moderadores da relação
entre preditores e desfechos demonstra a maturidade de um campo de
conhecimento56. Com base na estrutura conceitual CIF, o fator ambiental pode ser
considerado um fator moderador, caso o efeito da atividade na participação dependa
da presença ou nível de influência do contexto. Por exemplo, a participação da
criança com deficiência motora na escola pode ser facilitada ou dificultada de acordo
com a adequação das adaptações ambientais, bem como pela presença de suporte.
Diante disso, fica clara a necessidade de se investigar empiricamente o contexto
ambiental enquanto como variável moderadora da relação entre a atividade e a
participação.
Funcionalidade, como demonstrado anteriormente, é um fenômeno complexo,
portanto, devemos utilizar modelos de investigação que sejam condizentes com a
sua complexidade. Embora a literatura disponibilize evidências da influência dos
fatores ambientais e biológicos isoladamente na participação social de crianças com
PC, é necessário investigar a interdependência desses fatores para se obter uma
compreensão mais aprofundada dos processos de incapacidade e de funcionalidade
dessa clientela. Soma-se ainda a necessidade de se produzir conhecimento dentro
da nossa realidade, tendo em vista que grande parte da literatura disponível sobre
participação em crianças com deficiência foi realizada em outros países, que
apresentam realidades sociais e políticas distintas da realidade brasileira, o que
dificulta a generalização dos resultados para as nossas crianças.
Diante do exposto, o objetivo desse estudo foi investigar o papel do contexto
como variável moderadora da relação atividade e participação. Esse estudo poderá
contribuir para um melhor entendimento das relações entre os domínios da CIF e
consequentemente, orientar as nossas ações para os fatores que devem ser
priorizados na definição de intervenções, programas ou políticas com objetivo de
melhorar a participação social de crianças com PC.
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1.6 - OBJETIVO PRINCIPAL
Investigar o efeito moderador dos fatores ambientais na relação entre mobilidade e
participação no contexto escolar de crianças e jovens com PC.
1.7 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.7.1 - Estudo I:


Realizar a tradução para a língua portuguesa – Brasil da versão longa do
instrumento Craig Hospital Inventory of Environmental Factors (CHIEF) e
avaliar a necessidade de adaptação cultural;



Investigar a confiabilidade intra e interexaminadores do questionário
CHIEF em uma amostra composta por pais de crianças e jovens com PC.

1.7.2 - Estudo II:


Caracterizar a percepção de barreiras ambientais dos pais de crianças e
jovens com PC;



Avaliar a associação entre mobilidade das crianças e jovens com PC e
participação escolar;



Avaliar a associação entre percepção dos pais sobre barreiras ambientais
e participação escolar de crianças e jovens com PC;



Avaliar o valor preditivo da interação mobilidade x percepção de barreiras
ambientais, para explicar a participação escolar de crianças e jovens com
PC.
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1.8 – HIPÓTESES (Estudo II)

Crianças e jovens com PC com determinado repertório de mobilidade que
vivenciam ambientes com menores barreiras ambientais terão melhores escores de
participação escolar comparadas com crianças e jovens com PC que vivenciam
ambientes com maiores barreiras ambientais.
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CAPÍTULO 2 - MATERIAIS E MÉTODO

2.1 - ESTUDO I
Inventário de Fatores Ambientais do Hospital Craig (CHIEF): tradução,
adequação cultural e confiabilidade

2.1.1 - Participante
Foram selecionados para esse estudo 47 pais ou responsáveis por crianças
ou jovens com PC, de ambos os sexos, com idades entre 6 e 18 anos. O tamanho
da amostra para aplicação da versão traduzida do questionário foi baseado nas
recomendações de Beaton et al. (2000)57 que sugerem que o instrumento seja
administrado em um grupo de 30 a 40 indivíduos para se concluir o processo de
tradução e adaptação cultural. Para o recrutamento da amostra foram realizados
contatos, através de profissionais da área de saúde, com os pais ou responsáveis
por crianças ou adolescentes com PC. Os indivíduos, que concordaram em
participar, foram esclarecidos quanto aos objetivos do estudo e solicitados a
assinarem os termos de consentimentos livres e esclarecidos (APÊNDICE A). Antes
da administração do questionário foram coletados os dados demográficos e
avaliadas as características sócio-econômicas do participante, conforme o Critério
de Classificação Econômica Brasil 2008, proposto pela Associação Brasileira de
Empresas de Pesquisa – ABEP (ANEXO D), para a caracterização da amostra. As
crianças e jovens com PC foram também classificadas de acordo com o Sistema de
Classificação da Função Motora Grossa (GMFCS)58 (ANEXO E).

2.1.2 - Instrumentação
O CHIEF foi originalmente desenvolvido na língua inglesa, para ser autoadministrado ou administrado por meio de entrevista em indivíduos na faixa etária de
16 a 95 anos, entretanto, esse instrumento também tem sido aplicado aos pais de
crianças com deficiência para avaliar o impacto das barreiras ambientais na
participação de seus filhos33,51. O questionário consiste de 25 itens divididos em
cinco subescalas que informam sobre políticas, ambiente físico, trabalho e escola,
atitude e suporte e serviço e assistência. Cada questão do questionário deve ser
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avaliada com relação à frequência de identificação de barreiras (diariamente,
semanalmente, mensalmente, menos que mensalmente ou nunca) e com relação à
magnitude de barreiras (pequeno ou grande problema). O CHIEF apresenta três
métodos de pontuação para cada questão: (1) o escore de frequência que varia de 0
a 4, (2) o escore de magnitude que varia de 0 a 2, (3) e o escore frequênciamagnitude que é o produto da frequência e da magnitude variando de 0 a 8. Caso a
pergunta do questionário investigue especificamente sobre escola ou trabalho e o
participante não frequente a escola ou não trabalhe deve-se responder “não se
aplica”. O escore total do questionário será calculado através da média dos escores
da frequência, da magnitude e da frequência-magnitude de todas as questões
respondidas (ANEXO F). Esse instrumento apresenta boa fidedignidade testereteste e consistência interna, além de apresentar evidência de validade de
conteúdo, construto e discriminação31.

2.1.3 - Procedimento
Inicialmente foi feito contato com o primeiro autor do instrumento solicitando
autorização para a realização da tradução e adequação cultural do CHIEF para a
língua portuguesa (APÊNDICE B). O processo de tradução e adaptação cultural do
CHIEF para a língua portuguesa e especificidades da cultura brasileira baseou-se
num conjunto de normas padronizadas propostas por Beaton et al. (2000)57. A
tradução foi realizada independentemente por dois tradutores, com formações
profissionais distintas, cuja primeira língua era o português. De acordo com as
recomendações, um dos tradutores (T1) estava ciente dos conceitos examinados no
questionário e por ser da área da saúde, forneceu uma perspectiva clínica, enquanto
o outro tradutor (T2), por não ser da área e por não ter conhecimento prévio do
instrumento, forneceu uma tradução com uma linguagem mais próxima da utilizada
pela população. Posteriormente, as duas versões foram comparadas pelo tradutor
(T1) e pelo pesquisador principal, para obtenção de uma versão única em português.
A versão unificada foi novamente submetida à avaliação pelo outro tradutor (T2).
Durante a tradução foram identificadas algumas inconsistências semânticas, como
por exemplo, os termos design e layout, que foram traduzidos inicialmente por
“arquiteturadesenhoprojeto”. Após discussão com os tradutores e consulta aos
autores do CHIEF, optou-se pelo termo “estrutura física”, mantendo a adequação

27

cultural da terminologia. Essa fase permitiu a detecção de erros e de interpretações
divergentes dos itens com significados ambíguos da versão original. Em seguida, um
tradutor independente, cegado com relação ao conteúdo do questionário, cuja língua
materna era o inglês, que é a mesma do instrumento original, fez a retro-tradução
produzindo uma nova versão em inglês. A versão produzida pela retro-tradução foi
comparada com o instrumento original em inglês sendo as discrepâncias discutidas
e sanadas pelo tradutor e pelo pesquisador principal. Nessa fase, foi verificado se a
versão traduzida refletiu o mesmo conteúdo do questionário original, garantindo a
consistência da tradução. Após essa etapa, a versão unificada, a versão retrotraduzida e o questionário original foram submetidos ao comitê de especialistas para
apreciação. Este comitê foi constituído por uma tradutora da língua inglesa, uma
terapeuta

ocupacional,

uma

fisioterapeuta,

todas

professoras

universitárias

familiarizadas com o processo de adaptação cultural e fluente nos dois idiomas, e
pelo investigador principal. Nessa fase, o comitê de especialistas alertou que
embora houvesse equivalência semântica, idiomática e cultural entre as versões,
seria provavelmente necessário, em algumas questões, fornecer exemplos para
facilitar a compreensão das mesmas, devido ao baixo grau de escolaridade de uma
grande parcela da população brasileira. Diante dessa sugestão, os autores do
instrumento foram informados sobre os exemplos e consultados quanto à
possibilidade da inserção dos mesmos no corpo do questionário, entretanto eles
acharam mais apropriado ao invés da colocação dos exemplos por escrito, oferecêlos verbalmente caso o respondente não compreendesse a questão ou solicitasse
por exemplos.
A versão traduzida do questionário, aprovada pelo comitê de especialista, foi
aplicada numa amostra de conveniência de sete pessoas para verificação da clareza
do instrumento. Nessa oportunidade, conforme tinha sido apontado pelo comitê, foi
verificada a necessidade do fornecimento de exemplos para facilitar a compreensão
das questões. Para garantir a consistência na administração do questionário foram
criados exemplos específicos para as questões, além de serem feitos ajustes nas
instruções e nos procedimentos de aplicação do questionário. Após essa
adequação, a versão traduzida do questionário foi administrada aos pais de 47
crianças e jovens com PC, que é a população alvo do segundo estudo. A versão
traduzida do instrumento foi novamente administrada, pelo mesmo investigador, em
23 pais ou responsáveis do total da amostra, com espaço de aproximadamente 10
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dias entre as administrações, para investigar a confiabilidade intraexaminadores do
instrumento. Num segundo momento, a confiabilidade interexaminadores foi
analisada por três investigadores, treinados na administração do CHIEF, em uma
amostra de nove pais ou responsáveis por criança e jovens com PC, com idade
entre 6 e 18 anos, não pertencentes à amostra inicial de 47 participantes. Esses
participantes foram entrevistados com intervalo de uma semana. Os dados
demográficos foram coletados, sendo que as crianças e jovens com PC foram
também classificadas de acordo com o Sistema de Classificação da Função Motora
Grossa (GMFCS)58.
Ao final do processo de investigação, os criadores do instrumento foram
informados por escrito dos procedimentos adotados ao longo do estudo e receberam
uma cópia do questionário da versão em português – Brasil (ANEXO G). Após
verificação da adequação do instrumento, o mesmo foi utilizado, no segundo estudo,
para avaliar a percepção dos pais sobre o impacto das barreiras ambientais na
participação social dos seus filhos.
Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG –
COEP no dia 05 de novembro de 2008, parecer no. ETIC 47408 (ANEXO H).

2.1.4 - Análise Estatística
Estatística descritiva, com índices de tendência central, dispersão e
frequência, foi utilizada para caracterizar as crianças e jovens com relação às
variáveis idade, sexo, anos de escolaridade, classificação da função motora grossa
e nível socioeconômico das famílias. A estatística descritiva foi também utilizada
para descrever os dados demográficos dos respondentes do CHIEF.
A confiabilidade do CHIEF foi analisada através de dois coeficientes. O
coeficiente kappa com ponderação quadrática foi utilizado para estimar a
concordância intraexaminadores em cada questão, uma vez que cada item mede,
numa escala ordinal, a frequência e a magnitude da barreira ambiental. Para essa
análise foi utilizado o escore de frequência e de magnitude de cada questão. Além
desse coeficiente foi também reportado para cada questão o respectivo valor p, o
intervalo de confiança pela aproximação normal (coeficiente ± 1,96 vezes o erro
padrão) e os valores da concordância (valor observado e valor esperado). Enquanto
que, o coeficiente de correlação intraclasse (CCI) foi utilizado para avaliar a
concordância intraexaminadores dos escores frequência-magnitude de cada
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questão, dos escores totais do CHIEF de frequência, de magnitude e de frequênciamagnitude e das médias das frequências, das magnitudes e das frequênciasmagnitudes das subescalas por serem consideradas variáveis contínuas. A
concordância interexaminadores foi analisada nos escores dos escores totais do
CHIEF de frequência, de magnitude e de frequência-magnitude e das médias das
frequências, das magnitudes e das frequências-magnitudes das subescalas. Além
dos valores do CCI foram também reportados o respectivo valor de p e o intervalo de
95% de confiança. Para essas análises, foi utilizado o programa Stata for Windows
versão 10.0 e Statistical Package for Social Sciences, versão 15.0. O nível de
significância adotado pelo estudo foi de  0,05.

2.2 - ESTUDO II

O efeito moderador do ambiente na relação entre o comprometimento da
mobilidade e a participação escolar de crianças e jovens com paralisia
cerebral

2.2.1 - Participante
Este estudo utilizou um desenho observacional de corte transversal, baseado
em uma amostra de conveniência de 102 crianças e jovens com PC. O cálculo para
o tamanho da amostra foi baseado nos dados (média e desvio padrão) fornecidos
pelo estudo de Schenker et al.(2005)59, que examinou as diferenças nos níveis de
participação de crianças com PC com relação aos graus de deficiência motora
grossa. Considerando-se um nível de significância de α = 0,05 para todas as
comparações e um power (poder estatístico) de 0,90 seria necessário um total de 99
indivíduos, sendo 33 em cada grupo uma vez que o grau de comprometimento da
mobilidade dos participantes foi estratificado em três grupos, de grau I, II e III. Esses
graus de acometimento do GMFCS foram escolhidos, por incluir crianças com
melhor mobilidade, o que favorece a participação na escola, comparadas com
crianças de mobilidade mais limitadas.
Os participantes foram recrutados através de contato realizado pelo
pesquisador principal com profissionais de saúde que trabalham com crianças e
jovens com PC em escolas, clínicas e hospitais de Belo Horizonte. As crianças ou
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jovens que preencheram os seguintes critérios de inclusão: ter diagnóstico de PC;
possuir idade entre 6 e 18 anos; deambular com ou sem órtese de membros
inferiores, podendo utilizar cadeira de rodas para longas distâncias e estar
matriculado em escola regular cursando o ensino fundamental, e os seus pais ou os
seus responsáveis foram convidados a participar do estudo.
Antes do início do estudo, os pais ou os responsáveis pela criança ou jovem
foram informados sobre os procedimentos, tiveram suas dúvidas esclarecidas e
foram solicitados a assinar um formulário de consentimento para a sua participação
voluntária e de seu filho (APÊNDICE C). Nesse momento, os pais ou os
responsáveis também assinaram uma declaração consentindo que o investigador
principal entrasse em contato com a escola para administração de um questionário
sobre participação escolar (APÊNDICE D).

2.2.2 - Instrumentação

2.2.2.1 - Gross Motor Function Classification System
Esse sistema de classificação tem por objetivo determinar o nível que melhor
reflete as habilidades e limitações da função motora grossa da criança com PC58
(ANEXO E). Essa classificação baseia-se na iniciação do movimento voluntário,
enfatizando particularmente o sentar (controle de tronco) e o andar, que devem
representar o desempenho habitual da criança nos diferentes ambientes. O GMFCS
foi estratificado em quatro faixas etárias (até 2 anos, entre 2 e 4 anos, 4 e 6 anos, e
6 e 12 anos), sendo cada faixa etária subdividia em 5 níveis de função motora, onde
o nível I representa a criança mais hábil e o nível V representa a criança com maior
comprometimento motor. Os níveis intermediários ilustram a necessidade de auxílio,
suporte e/ou tecnologia assistiva.
Mais recentemente, os autores expandiram a classificação incluindo uma
faixa específica de jovens entre 12 e 18 anos e reforçaram a necessidade de
considerar a influência dos fatores ambientais na mobilidade dessas crianças,
especialmente dos adolescentes com PC60. A versão expandida do GMFCS enfatiza
os conceitos propostos pela Classificação Internacional de Funcionalidade,
Incapacidade e Saúde (CIF)17 que reconhece o impacto que os fatores pessoais e
ambientais no processo de funcionalidade. Nesse estudo a variável independente foi
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o grau de comprometimento motor avaliado pela GMFCS, a qual foi estratificada de
acordo com os níveis de função I, II e III do sistema de classificação.

2.2.2.2 - School Function Assessment
Esse instrumento foi utilizado para avaliar a participação da criança e jovem
com PC no contexto escolar. O SFA é um instrumento com confiabilidade e validade
estabelecidas, que quantifica aspectos de desempenho funcional de crianças com
desordens motoras no ambiente escolar29 O instrumento tem formato de
questionário e deve ser respondido por um ou mais profissionais que tenham
conhecimento do desempenho do aluno em atividades escolares típicas (ANEXO I).
O instrumento é divido em três partes: a Parte I é composta de uma escala que
examina a participação da criança no contexto escolar; a Parte II é composta de
quatro escalas e avalia a necessidade de assistência e uso dispositivos de auxílio ou
adaptações, em tarefas e tarefas cognitivas comportamentais; a Parte III, composta
de 21 escalas, informa sobre o desempenho da criança em atividades escolares
típicas. As escalas podem ser aplicadas separadamente fornecendo dados mais
específicos da função a ser investigada. Para este estudo somente foi utilizada a
Parte I que avalia a participação do aluno em seis contextos escolares: sala de aula,
recreio, transporte para e da escola, banheiro, transições para a sala de aula e da
sala, refeições e lanche. A pontuação de cada item da Parte I é realizada de acordo
com uma escala de seis pontos que indica a extensão de participação da criança
nas tarefas e atividades típicas do contexto escolar. Os possíveis escores para cada
um dos contextos variam de um (participação extremamente limitada) a seis
(participação completa). A pontuação obtida em cada um desses contextos foi
somada para produzir um escore total bruto de participação da criança na escola. Os
autores do teste sugerem que o escore bruto seja transformado em escore de
critério, o qual é obtido através da transformação logística utilizando metodologia
Rasch, num contínuo que varia de 0 a 100. O escore contínuo de participação foi
utilizado no presente estudo.

2.2.2.3 - Craig Hospital Inventory of Environmental Factors
Nesse estudo foi utilizada a versão traduzida do CHIEF para a língua
portuguesa – Brasil (ANEXO G). Esse instrumento foi utilizado para avaliar a
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percepção dos pais sobre o impacto das barreiras ambientais na participação social
vivenciadas por seus filhos com PC.
2.2.2.4 – Critério de Classificação Econômica Brasil – ABEP
Essa classificação utiliza um questionário que inclui informações sobre a
quantidade de banheiros e eletrodomésticos disponíveis na residência, posse de
automóvel, contratação de serviços de empregada mensalista, bem como
informações sobre o nível de instrução do chefe da família, entre outros. Com base
na quantidade de bens é dada uma pontuação e realizada uma projeção da renda
familiar. Esse critério classifica o nível econômico sem se preocupar em classificar
em termos de termos de classes sociais.

2.2.3 - Procedimento
As entrevistas foram em sua maioria realizadas nos locais de recrutamento
dos participantes. Inicialmente foram coletados os dados demográficos das crianças
e dos jovens com PC e dos respondentes, sendo ainda avaliadas as características
sócio-econômicas das famílias participantes deste estudo, conforme Critério
Classificação Econômica Brasil – ABEP61. Posteriormente, o investigador avaliou o
grau de comprometimento motor dos participantes com PC de acordo com o
GMFCS. Em seguida, o responsável pela criança ou jovem com PC respondeu a um
questionário sobre barreiras ambientais (CHIEF) que levou em torno de 20 a 30
minutos para ser administrado. O CHIEF foi administração seguindo os mesmos
procedimentos adotados no estudo I.
Num segundo momento, com a concordância dos pais, foi realizado contato
telefônico com a coordenação da escola para informar sobre os objetivos do estudo
e para agendar um horário com o professor ou outro profissional, conforme
indicação da coordenação, que conhecesse o desempenho típico do aluno na
escola, para a administração do SFA. As entrevistas tiveram em média a duração de
30 minutos.
A coleta de dados, referente ao CHIEF e o GMFCS, foi realizada pelo
pesquisador principal e por duas alunas do curso de graduação em Fisioterapia da
UFMG, bolsistas de Iniciação Científica, enquanto que, a coleta dos dados referente
ao SFA foi realizada somente pelo pesquisador principal. Os examinadores foram
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devidamente treinados na aplicação dos instrumentos antes do início da coleta de
dados.
A confiabilidade interexaminadores do CHIEF foi investigada administrandose o instrumento três vezes, em 9 pais de crianças ou jovens com PC, não
pertencente à amostra, com intervalo de uma semana entre as administrações. O
coeficiente de concordância interexaminadores do escore total de frequênciamagnitude comparado dois a dois entre os três examinadores variou de 0,75 a 0,97,
indicando bons índices de confiabilidade. Para examinar a confiabilidade
interexaminadores do GMFCS, 19 crianças e adolescentes com PC e idade entre 6
e 18 anos, que é a mesma faixa etária do estudo, foram classificadas de forma
independente

e

simultânea

pelos

três

examinadores.

A

confiabilidade

interexaminadores avaliada pelo kappa quadrático foi  0,98. Esse estudo foi
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG – COEP no dia 11 de março
de 2009, parecer no. ETIC 02809 (ANEXO J).

2.2.4 - Análise Estatística
Inicialmente, foi feita uma análise descritiva da amostra por meio de medidas
de tendência central (média) e dispersão (desvio-padrão) para as variáveis
quantitativas e frequência para as variáveis categóricas para caracterizar a amostra
em relação à idade, sexo, anos de escolaridade, nível funcional da criança ou
adolescente e nível sócio-econômico da família. Posteriormente, a análise descritiva
foi também utilizada para caracterizar a percepção dos pais sobre as barreiras
ambientais enfrentadas pelos seus filhos, assim como, para descrever a participação
das crianças e dos adolescentes nos diferentes contextos da escola. A distribuição
do escore de participação escolar foi examinada quanto às características
gaussianas pelo teste de Shapiro-Wilk. Nesse estudo, para todas as análises foi
considerado o nível de significância de 0,05.
O teste t-Student avaliou a diferença entre os sexos nos escores de
participação e o teste ANOVA One-way testou diferenças entre os níveis do GMFCS
e das classes econômicas no mesmo desfecho. Na presença de diferença
significativa o teste post hoc de Turkey foi utilizado para localizar as diferenças
bivariadas. Análise de correlação do tipo Pearson Product Moment Correlation foi
utilizada para avaliar a magnitude, direção e a significância da associação entre o
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escore total do produto frequência-magnitude do CHIEF e o escore de participação,
assim como, entre as subescalas do CHIEF e o escore de participação.
A análise de regressão foi utilizada para examinar o efeito moderador do
CHIEF na relação entre o comprometimento da mobilidade (GMFCS) e a
participação escolar de crianças e adolescentes com PC através do efeito de
interação. Essa análise é feita inicialmente com base na verificação de correlações
significativas entre as variáveis independentes (GMFCS) e a moderadora (CHIEF)
com a variável dependente (participação). A partir da identificação de associações
significativas bivariadas, o modelo de regressão foi utilizado com o procedimento de
entrada individualizada stepwise das variáveis independentes para identificar o
grupo de variáveis que melhor explica significativamente a participação, assim como,
para determinar a ordem de entrada e a força explanatória do modelo preditivo. A
análise do teste de moderação impõe a necessidade de uma nova variável,
chamada de termo de interação ou termo explicativo, que neste estudo é resultante
da multiplicação da variável independente (GMFCS) pela variável moderadora
(CHIEF). Para que exista moderação o produto da interação deve ser um fator
significativo no modelo de regressão. Os dados foram analisados com software
SPSS (Statistical Package for Social Science) versão 15.0 disponíveis nos
computadores do Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal de Minas
Gerais.
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RESUMO
Objetivos: Traduzir para o português do Brasil, adaptar culturalmente e verificar a
confiabilidade do questionário de avaliação ambiental denominado Craig Hospital Inventory
of Environmental Factors (CHIEF). Método: O questionário foi traduzido para o português,
analisado, retro-traduzido para o inglês e comparado com a versão original, conforme
procedimentos propostos por Beaton et al (2000). A confiabilidade intraexaminadores foi
testada por entrevista com 23 pais de crianças e jovens com paralisia cerebral (PC), em dois
momentos, com intervalo de 10 dias. A confiabilidade interexaminadores foi realizada tendo
três examinadores administrado o instrumento em nove pais destas crianças. Resultados: A
versão final do CHIEF foi administrada em 47 pais de crianças e jovens com PC, não sendo
necessário modificação de nenhuma questão. Durante a administração foi verificada
necessidade sistemática do fornecimento de exemplos para facilitar a compreensão das
questões. A confiabilidade intraexaminadores de cada questão analisada pelo kappa
quadrático variou de 0,28 a 1,0 no escore de frequência e de 0,38 a 0,98 no escore de
magnitude. Os coeficientes de correlação intraclasse dos escores totais apresentaram um alto
índice de consistência (CCI  0,92) para as avaliações intraexaminadores. A confiabilidade
interexaminadores dos escores totais apresentou boa consistência (ICC  0,75). Conclusão: A
versão brasileira do CHIEF mostrou-se reprodutível e aplicável à amostra do estudo, podendo
servir como instrumento para caracterização das barreiras ambientais bem como para a
documentação dos efeitos de intervenções que minimizem o impacto destas barreiras na
participação de crianças e jovens com PC.
Palavras-chave: CHIEF, barreiras ambientais, paralisia cerebral.
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ABSTRACT
Objectives: To translate to Brazilian Portuguese, culturally adapt and verify the reliability of
an environmental assessment questionnaire,

named

Craig

Hospital Inventory of

Environmental Factors (CHIEF). Method: The questionnaire was translated to Portuguese,
analyzed, back translated to English and compared with the original version, according to
procedures proposed by Beaton et al (2000). The intra rater reliability was tested by
interviewing 23 parents of children and youth with cerebral palsy (CP), in two moments, with
10 days interval. Inter rater reliability was conducted with three examiners administering the
instrument to nine parents of such children. Results: The final CHIEF version was
administered to 47 parents of children and youth with CP, with no need to modify any
question. During the administration it was verified the need to systematically provide
examples to facilitate the understanding of questions. Intra rater reliability of each question
analyzed by quadratic kappa varied from 0.28 to 1.0 for the frequency score and from 0.30 to
0.98 for the magnitude score. Intra class correlation coefficients for total scores showed high
consistency indices (ICC  0.92) for intra rater measurements. Total score inter rater
reliability showed good consistency (ICC  0,75). Conclusion: The Brazilian version of
CHIEF revealed to be reproducible and applicable to the study sample. It may serve as
instrument to characterize the environmental barriers as well as to document the effects of
interventions aimed at minimizing the impact of such barriers on the participation of children
and youth with CP.
Key Words: CHIEF, environmental barriers, cerebral palsy.
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A Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) da Organização
Mundial de saúde (OMS), traz um modelo conceitual que reflete a mudança de uma
abordagem baseada na incapacidade para uma abordagem que prioriza a funcionalidade como
um componente da saúde e considera o ambiente como facilitador ou barreira para o
desempenho de ações e tarefas.1 Segundo a OMS, participação é o envolvimento em situações
de vida. Este conceito leva em consideração a experiência vivida pelo indivíduo, seu
envolvimento, bem como o contexto no qual ele executa suas atividades.1 Diante disso, é
necessário incorporar instrumentação que avalie o impacto do ambiente na participação social
de indivíduos que apresentam alguma condição de saúde. Segundo Gillette (1991), os
métodos de avaliação determinam os objetivos de tratamento, o que reforça a necessidade da
utilização de instrumentos que reflitam a perspectiva e expectativa do indivíduo sobre o seu
ambiente.2 Embora a OMS reconheça a importância dos fatores ambientais sobre a
funcionalidade e incapacidade, poucos pesquisadores têm concentrado seus esforços no
desenvolvimento de instrumentos que informem sobre o impacto do ambiente na participação
social de pessoas com deficiência.1 Os instrumentos existentes têm uma perspectiva restrita do
conceito de ambiente, focando principalmente nas barreiras arquitetônicas e aspectos físicos3;4
sem se preocupar em documentar o impacto dos diferentes elementos do ambiente que
interferem na participação social.
Em 1997 foi iniciado, por um grupo de pesquisadores do Craig Hospital (USA), o
desenvolvimento de um questionário denominado Craig Hospital Inventory of Environmental
Factors (CHIEF) que documenta o impacto dos fatores ambientais na participação social de
pessoas com deficiência.5
O CHIEF avalia cinco domínios que são similares àqueles adotados na taxonomia da CIF: (1)
atitudes e suporte, (2) serviços e assistência, (3) físico e arquitetônico, (4) políticas, (5)
trabalho e escola.6 Esse instrumento foi desenvolvido em duas versões, sendo uma longa e
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outra curta composta de 25 e 12 itens, respectivamente. Ambas as versões foram subdivididas
em cinco subescalas refletindo os domínios que o instrumento aborda.7 Cada item do CHIEF
deve ser avaliado com relação à frequência de identificação de barreiras (diariamente,
semanalmente, mensalmente, menos de uma vez por mês ou nunca) e a magnitude de
barreiras (pequeno ou grande problema). O CHIEF apresenta três métodos de pontuação para
cada item: (1) o escore de frequência que varia de 0 a 4, (2) o escore de magnitude que varia
de 0 a 2, (3) e o escore de frequência-magnitude que é o produto da frequência e da magnitude
que varia de 0 a 8. É possível ainda calcular o escore total do questionário através da média
dos escores de frequência, de magnitude e de frequência-magnitude de todos os itens
respondidos. Nesse questionário valores de pontuação mais altos indicam maior percepção de
barreira ambiental.
As propriedades psicométricas do CHIEF foram examinadas utilizando uma amostra
de conveniência composta de 409 sujeitos com diferentes diagnósticos. O instrumento
demonstrou boa confiabilidade e evidência de validades de conteúdo, construto e
discriminante.6
O CHIEF foi originalmente desenvolvido na língua inglesa, para ser auto-administrado
ou administrado por meio de entrevista com indivíduos na faixa etária de 16 a 95 anos. A
importância de traduzir o CHIEF se deve a ausência de instrumentos na língua portuguesa que
permitam ao profissional da área de saúde documentar os fatores do ambiente que interferem
na participação social. Um aspecto importante do CHIEF, é que o instrumento é congruente
com abordagens atuais das áreas de saúde e reabilitação, como a prática centrada no cliente.
Essa abordagem considera o cliente como um participante ativo do seu tratamento, ao invés
de um simples receptor. Portanto, instrumentos centrados no cliente são importantes recursos,
pois permitem que as prioridades e necessidades desses clientes possam ser identificadas pelo
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terapeuta.8 Além disso, nos últimos anos, o CHIEF tem sido amplamente utilizado para
avaliar as barreiras ambientais em diferentes populações.6;9-13
Alguns autores defendem que a adaptação de instrumento é preferível, uma vez que, a
criação de um novo questionário é um processo longo, complexo e dispendioso.14 Soma-se
ainda o fato de que a adaptação cultural permite a comparação dos resultados obtidos em nível
internacional, ampliando a compreensão de determinado construto.15 Nos últimos anos, tem
crescido o número de instrumentos adaptados com base em padrões criteriosos e reconhecidos
cientificamente, tanto no exterior como no Brasil, na área da reabilitação.16-18 A adaptação
cultural de uma medida em saúde requer a utilização de procedimentos metodológicos
específicos a fim de garantir a validade de conteúdo do instrumento em diferentes países.
Além da tradução linguística, é preciso avaliar a necessidade de adaptar culturalmente o
instrumento para manter a validade de conteúdo nesse novo idioma.14;19
O presente estudo teve como objetivo traduzir, adaptar culturalmente o CHIEF para o
português do Brasil e verificar a confiabilidade intra e interexaminadores em uma amostra
composta por pais ou responsáveis por crianças e jovens com paralisia cerebral (PC).
Metodologia
Participantes
A amostra do estudo foi composta por pais ou responsáveis por crianças ou jovens com PC.
Os critérios de inclusão foram ser pais ou responsável por criança ou jovem com diagnóstico
de PC e idade entre 6 e 18 anos. Para o recrutamento dos participantes foram realizados
contatos com possíveis participantes, os quais foram indicados por profissionais da área de
saúde. Os participantes foram esclarecidos quanto aos objetivos do estudo e solicitados a
assinarem os termos de consentimentos livres e esclarecidos. O estudo foi aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais (parecer no. ETIC
47408).
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Procedimento
Inicialmente foi feito contato com o primeiro autor do instrumento solicitando autorização
para a realização da tradução do CHIEF para a língua portuguesa. O processo de tradução do
CHIEF e as possíveis adequações do instrumento para as especificidades da cultura brasileira
baseou-se num conjunto de normas padronizadas propostas por Beaton et al. (2000).20 A
tradução foi realizada de forma independente por dois tradutores, com formações distintas,
cuja primeira língua era o português. De acordo com as recomendações, um dos tradutores
(T1) estava ciente dos conceitos examinados no questionário e por ser da área da saúde,
forneceu uma perspectiva clínica, enquanto o outro tradutor (T2), por não ser da área e por
não ter conhecimento prévio do instrumento, forneceu uma tradução com uma linguagem
mais próxima da utilizada pela população. Posteriormente, as duas versões foram comparadas
pelo tradutor (T1) e pelo pesquisador principal, para obtenção de uma versão única em
português. A versão unificada foi novamente submetida à avaliação pelo outro tradutor (T2).
Durante a tradução foram identificadas algumas inconsistências semânticas, como por
exemplo,

o

termo

design

e

layout,

que

foram

traduzidos

inicialmente,

por

“arquiteturadesenhoprojeto”. Após discussão com os tradutores e consulta aos autores do
CHIEF, optou-se pelo termo “estrutura física”, mantendo a adequação cultural da
terminologia. Essa fase permitiu a detecção de erros e de interpretações divergentes dos itens
com significados ambíguos da versão original. Em seguida, um tradutor independente cuja
língua materna era o inglês, cegado com relação ao conteúdo do questionário, fez a
retrotradução produzindo uma nova versão em inglês. A versão produzida pela retrotradução
foi comparada com o instrumento original sendo as discrepâncias sanadas pelo tradutor e pelo
pesquisador principal. Nessa fase, foi verificado se a versão traduzida refletia o mesmo
conteúdo do questionário original, garantindo a consistência da tradução. Após essa etapa, o
questionário foi submetido a um comitê de especialistas para apreciação.
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O comitê foi constituído por três fisioterapeutas e uma terapeuta ocupacional, todas
professoras universitárias familiarizadas com o processo de adaptação cultural e fluente nos
dois idiomas. Nessa etapa, o comitê de especialistas alertou que embora houvesse
equivalência semântica, idiomática e conceitual entre a versão original e a traduzida, seria
provavelmente necessário fornecer exemplos durante a administração do questionário para
facilitar a compreensão das questões, devido ao baixo grau de escolaridade de uma grande
parcela da população brasileira. Diante dessa sugestão, os autores foram consultados quanto à
possibilidade da inserção de exemplos no corpo do questionário, entretanto, eles acharam
mais apropriado oferecer os exemplos verbalmente caso o respondente não compreendesse a
questão ou solicitasse esclarecimento. A versão final foi elaborada pelo comitê de
especialistas a partir do questionário original, das traduções e da retro-tradução.
A versão traduzida do questionário foi administrada numa amostra de conveniência de
sete pessoas para testar a clareza da informação. Nessa oportunidade, conforme apontado pelo
comitê de especialistas, foi verificada a necessidade do fornecimento de exemplos para
facilitar a compreensão das questões. Para garantir a consistência durante a administração do
questionário foram criados exemplos para as questões, além de serem feitos ajustes nas
instruções e nos procedimentos de aplicação do questionário. Após essa adequação, a versão
traduzida do CHIEF foi administrada individualmente aos pais de 47 crianças e jovens com
PC por um examinador treinado, sendo o tempo médio de administração do questionário de
20 a 30 minutos. Concomitante a aplicação do questionário foram coletados dados
demográficos dos participantes para a caracterização da amostra. As crianças e jovens com
PC foram também classificadas de acordo com GMFCS para descrever os níveis da função
motora grossa.21
A versão traduzida do instrumento foi novamente administrada pelo mesmo
investigador, em entrevistas com 23 pais ou responsáveis do total da amostra, com espaço de
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aproximadamente 10 dias entre as duas administrações, para investigar a confiabilidade
intraexaminadores. Num segundo momento, a confiabilidade interexaminadores foi também
analisada em uma amostra de nove pais ou responsáveis por crianças ou jovens com PC, com
idade de 6 a 18 anos, não pertencentes à amostra inicial de 47 participantes. Esses
participantes foram entrevistados por três entrevistadores treinados com intervalo de uma
semana aproximadamente. Ao final do processo de investigação, os autores do instrumento
foram informados por escrito dos procedimentos adotados ao longo do estudo e receberam
uma cópia da versão do CHIEF em português – Brasil (Anexo 7).
Análise Estatística
Estatística descritiva, com índices de tendência central, dispersão e frequência, foi
utilizada para caracterizar as crianças e jovens com relação às variáveis idade, sexo, anos de
escolaridade, classificação da função motora grossa e nível socioeconômico das famílias. A
estatística descritiva foi também utilizada para descrever os dados demográficos dos
respondentes do CHIEF.
A confiabilidade do instrumento foi analisada através de dois coeficientes. O
coeficiente kappa com ponderação quadrática (wk) foi utilizado para estimar a concordância
intraexaminadores em cada questão, uma vez que cada item mede, numa escala ordinal, a
frequência e a magnitude da barreira ambiental. Para essa análise foi utilizado o escore de
frequência e de magnitude de cada questão. Já o coeficiente de correlação intraclasse (CCI)
foi utilizado para avaliar a concordância intraexaminadores dos escores frequência-magnitude
de cada questão, dos escores totais do CHIEF de frequência, de magnitude e de frequênciamagnitude e das médias dos escores de frequência, de magnitude e de frequência-magnitude
das

subescalas

por

serem

consideradas

variáveis

contínuas.

A

concordância

interexaminadores foi analisada nas médias dos escores de frequência, de magnitude e de
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frequência-magnitude das subescalas, bem como nos escores totais do CHIEF de frequência,
de magnitude e de frequência-magnitude.
Os limites para interpretação do CCI utilizados nesse estudo seguiram as diretrizes
gerais de que valores superiores a 0,75 sejam considerados bons indicadores de fidedignidade,
enquanto que, os valores entre 0,5 e 0,75 apontam para fidedignidade variando de moderada a
boa. Os valores entre 0,25 e 0,5 indicam correlações variando entre fraca a moderada e os
valores inferiores a 0,25 indicam ausência de correlação.22
Os parâmetros utilizados para análise da estatística kappa () seguiram os seguintes
critérios:  < 0,40 concordância pobre; valores de  entre 0,40 e 0,60, concordância razoável
ou moderada; valores de  entre 0,60 e 0,80, concordância boa; e os valores de  acima de
0,80, concordância excelente.22;23
As análises do estudo foram realizadas nos programas Stata for Windows versão 10.0
e Statistical Package for Social Sciences, versão 15.0. O nível de significância adotado pelo
estudo foi de  = 0,05.
Resultado
Participaram do estudo 47 pais ou responsáveis de crianças e jovens com PC, com
predominância do sexo feminino (85%) e com idade média de 37,81  8,19 anos (24 a 59).
Aproximadamente, 60% desses participantes possuíam escolaridade igual ou inferior ao 1o
grau, 32% possuíam o 2 o grau e 9% possuíam o 3o grau. A maior parte das famílias (66%) dos
respondentes pertencia à classe econômica C1 e C2, o que equivale a uma variação de renda
mensal de R$ 726 a 1.195 reais, de acordo com o Critério Classificação Econômica Brasil da
ABEP-2008. As características descritivas desses participantes (N=47), assim como, dos
subgrupos de participantes pertencentes à análise de confiabilidade intraexaminadores (N=23)
e interexaminadores (N=9) estão reportadas na Tabela 1.

Inserir Tabela 1
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Durante a administração dos questionários aos participantes da amostra (N=47) foi
verificada a necessidade sistemática do fornecimento de exemplos para facilitar a
compreensão das questões. Esses exemplos foram necessários principalmente para as questões
22, 23, 24 e 25, todas pertencentes à subescala política (QUADRO 1)

Inserir Quadro 1
Os índices de kappa quadrático

que informaram sobre a confiabilidade

intraexaminadores de cada questão do CHIEF variaram de 0,28 a 1,0 no escore de frequência
e de 0,38 a 0,98 no escore de magnitude. As questões apresentaram uma reprodutibilidade
variando de “razoável” a “excelente“, com exceção do item 23 que apresentou concordância
“pobre”. A Tabela 2 informa para cada questão o valor da concordância observada e esperada,
o valor do kw, o valor de p e o IC de 95%. No cálculo do IC de 95%, os valores do limite
superior que ultrapassaram a magnitude de 1,0, foram reajustados de tal forma que nenhum
limite dos IC de 95% fosse superior ao valor 1,0. Este ajuste resultou na assimetria de
diversos IC de 95%, entretanto, manteve os valores do limite superior dentro da magnitude
máxima possível para o índice de correlação. Para todas as questões, os valores de
concordância observada foram maiores do que a concordância esperada, tanto para os escores
de frequência, quanto para os escores de magnitude.
O CCI da confiabilidade intraexaminadores dos escores de frequência-magnitude de
cada questão variou de 0,29 a 0,98. A maior parte das questões (48%) apresentou valores de
CCI acima de 0,75 que indicam uma confiabilidade variando entre boa a excelente, 40% das
questões apresentaram uma confiabilidade variando de moderada a boa e o restante das
questões (12%) apresentou confiabilidade variando entre fraca a moderada.

Inserir Tabela 2
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O CCI da confiabilidade intraexaminadores dos escores totais de frequência, de
magnitude e de frequência-magnitude apresentou um alto índice de reprodutibilidade 0,93,
0,92 e 0,92, respectivamente. Os valores do CCI avaliados pelo escore frequência-magnitude
de cada subescala apresentaram índice de correlação variando de moderado a excelente (0,71
≤ ICC ≤ 0,93). A subescala estrutura física demonstrou o maior grau de confiabilidade
intraexaminadores, enquanto que, a subescala política apresentou o valor mais baixo. A
Tabela 3 apresenta o CCI, IC de 95% e o valor de p para os escores frequência-magnitude por
questão, para as médias das subescalas e para os escores totais de frequência, magnitude e
frequência-magnitude.

Inserir Tabela 3
A análise de concordância entre os examinadores A e B nos escores de frequência,
magnitude e frequência-magnitude das cinco subescalas alcançou significância estatística,
com exceção dos escores de frequência, de magnitude e de frequência-magnitude da subescala
política. Os coeficientes dos escores, que obtiveram p  0,05, variaram de moderado a
excelente (0,56 ≤ CCI ≤ 0,95). O coeficiente de concordância entre os examinadores A e C
alcançou significância estatística em todos os escores avaliados. Dentre os 15 escores
avaliados, 12 tiveram um CCI variando entre bom e excelente, os demais variaram de
moderado a bom. A análise da concordância entre os examinadores B e C alcançou
significância estatística nos escores de frequência da subescala escola/trabalho e
serviço/assistência, nos escores de magnitudes da subescalas escola/trabalho, atitude/suporte e
serviço/assistência e nos escores frequência-magnitude da subescala escola/trabalho e
serviço/assistência, o restante dos escores avaliados não foi significativo.
O coeficiente de concordância interexaminadores do escore total de frequênciamagnitude comparado dois a dois entre os três examinadores variou de 0,75 a 0,97, indicando
bons índices de reprodutibilidade. A Tabela 4 apresenta o ICC, IC de 95% e o valor de p para
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os escores de frequência, magnitude e frequência-magnitude das subescalas e dos escores
totais.

Inserir Tabela 4

Discussão
Este estudo objetivou traduzir, adequar o instrumento à língua portuguesa e verificar a
confiabilidade intra e interexaminadores da versão em português – Brasil do CHIEF. O
processo de tradução e retro-tradução transcorreu sem dificuldade, obtendo-se a equivalência
conceitual entre a versão original e a versão em português. As discordâncias quando
encontradas foram resolvidas por consenso, priorizando a adaptação cultural em detrimento a
equivalência semântica. Não houve a necessidade de modificação de nenhuma questão após a
administração do questionário aos 47 participantes.
Durante a administração do questionário, foi necessário dar exemplos para facilitar a
compreensão dos respondentes. Esse fato, provavelmente relaciona-se à baixa escolaridade de
grande parte da amostra (60%) que tinha somente o ensino fundamental completo ou
incompleto. A maior necessidade de exemplos foi na subescala política, entretanto, os índices
de kappa dos escores de frequência e de magnitude dessas questões demonstraram boa
reprodutibilidade (wk  0,74), com exceção da questão 23 que apresentou um valor de kappa
ponderado baixo para o escore de frequência e de magnitude de 0,28 e 0,38, respectivamente.
Esses resultados sugerem que o oferecimento de exemplos parece ser uma estratégia
apropriada para facilitar a compreensão do conteúdo do CHIEF e garantir adequada
reprodutibilidade. A baixa confiabilidade da questão 23 pode estar indicando a dificuldade
dos respondentes em identificar o impacto das políticas e regras das empresas na participação
de crianças e jovens com PC.
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Durante a etapa de elaboração da tradução do questionário e formulação dos exemplos
houveram dificuldades na distinção dos conteúdos entre as questões da subescala política. De
acordo com os autores do CHIEF a perfeita distinção entre as quatros áreas que compõem
essa subescala, as quais estão relacionadas à comunidade, à empresa, à educação/emprego e
ao governo, é menos importante do que dar oportunidade ao respondente de informar sobre a
percepção das políticas que possam ser barreiras para a pessoas com deficiência.
A avaliação da confiabilidade intraexaminadores desse estudo também revelou bons
índices de concordância para os escores totais (ICC  0,92), os quais estão bastante próximos
aos valores reportados pelos autores do instrumento (ICC  0,88).7 Foram encontradas
similaridades entre os índices de concordância das subescalas do CHIEF apresentados por
este estudo (0,71 ≤ ICC ≤ 0,93) e pelos autores do CHIEF (0,77 ≤ ICC ≤ 0,89), indicando boa
reprodutibilidade do instrumento mesmo em culturas diferentes.
Os autores do CHIEF investigaram também a concordância das respostas
disponibilizadas por indivíduos com deficiência e por seu familiar ou amigo e verificaram que
nem sempre o “próximo” reporta acuradamente as barreiras enfrentadas pelo indivíduo (ICC=
0,62, avaliado pelo escore total de frequência-magnitude).6 Esse resultado, no entanto, não
deve ser generalizado para todas as populações, uma vez que no caso de crianças e jovens
com PC muitas vezes não é possível obter respostas das mesmas para temas complexos como
percepção de barreiras. Além disso, existe uma relação de proximidade muito intensa da
criança ou jovem com os pais, que torna-se mais estreitada, na presença de deficiências. Essa
aproximação autoriza os pais a fornecerem informações sobre as barreiras enfrentadas por
seus filhos, pois eles também as vivenciam. Acreditamos que a utilização dos pais ou
responsáveis como respondentes do CHIEF nessa população seja não somente uma estratégia
possível, mas também adequada para resgatar informações sobre as barreiras ambientais
impostas às crianças e jovens com PC. Estudos que utilizaram o CHIEF na população infantil,
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tendo os pais como respondentes, não avaliaram a confiabilidade impossibilitando
comparações dos índices de consistência deste instrumento no âmbito internacional.10;11
Os resultados desse estudo indicam que a versão brasileira do CHIEF, quando
administrada por meio de entrevista, é aplicável a população estudada e confiável para medir
a percepção dos pais ou responsáveis sobre as barreiras ambientais enfrentadas por seus filhos
com PC. No entanto, a adequação do CHIEF para outros grupos clínicos, bem como a
generalização dos índices de confiabilidade para estes grupos, precisa ser investigada de tal
forma a torná-lo um instrumento de grande utilização no país. Acreditamos que a utilização
desse instrumento na clínica ou na pesquisa possa servir como instrumento para
caracterização das barreiras ambientais bem como para a documentação dos efeitos de
intervenções que minimizem o impacto destas barreiras na participação de crianças e jovens
com PC.
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Tabela 1: Características demográficas, sociais e clínicas das crianças e adolescentes com
paralisia cerebral e dos seus responsáveis.
Variáveis descritivas

Número de sujeitos
N=47

N=23

N=9

Crianças e adolescentes com PC
Idade*

anos

Sexo**

F
M

Estudo*

GMFCS

9,092,30

9,783,46

19

8

6

28

15

3

2,682,07

2,431,73

1,431,27

I

12

3

1

II

15

5

1

III

9

4

-

IV

7

7

4

V

4

4

3

37,818,19

37,048,49

36,338,49

anos

9,112,49

Respondentes do CHIEF
Idade*

anos

Sexo**

F

40

20

9

M

7

3

-

8,943,61

8,133,40

8,114,05

Estudo*

anos

CCEB**

A1 e A2

1

-

-

B1 e B2

5

2

2

C1 e C2

31

14

5

D

10

7

2

*Números indicam média e desvio padrão; **números indicam frequência de
crianças/adolescentes e de respondentes do CHIEF em cada amostra; CCEB = Critério de
Classificação Econômica Brasil (faixa da renda familiar em R$): A1 e A2= 9.733 a 6.564, B1
e B2 = 3.479 a 2.013, C1 e C2 = 1.195 a 726 e D = 485); sexo (F=feminino; M=masculino); indica nenhum respondente nessa categoria.
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Tabela 2: Confiabilidade intraexaminador do escore de frequência e magnitude por questão
(N=23).
Concordância
Questões
Observada Esperada
Q1F
Q1M
Q2F
Q2M
Q3F
Q3M
Q4F
Q4M
Q5F
Q5M
Q6F
Q6M
Q7F
Q7M
Q8F
Q8M
Q9F
Q9M
Q10F
Q10M
Q11F
Q11M
Q12F
Q12M
Q13F
Q13M
Q14F
Q14M
Q15F
Q15M
Q16F
Q16M
Q17F
Q17M
Q18F
Q18M
Q19F
Q19M

89,13%
91,30%
95,65%
94,57%
100,00%
98,91%
88,04%
89,13%
90,49%
96,74%
84,06%
88,04%
89,95%
86,96%
85,51%
95,65%
90,76%
82,61%
89,13%
92,39%
94,20%
90,22%
87,23%
83,70%
95,17%
98,91%
99,46%
98,91%
87,44%
92,39%
91,30%
91,30%
92,66%
92,39%
91,30%
90,22%
90,22%
91,30%

66,35%
65,97%
54,44%
53,73%
54,63%
56,38%
65,55%
64,93%
78,89%
59,31%
67,72%
61,58%
81,20%
67,67%
59,42%
85,82%
82,92%
57,28%
72,64%
58,36%
70,43%
63,00%
62,70%
60,07%
67,23%
57,89%
63,40%
56,38%
73,28%
72,64%
82,42%
82,42%
69,70%
56,10%
70,17%
65,83%
55,15%
50,85%

Q20F

98,64%

70,88%

Kappa
Intervalo de
Quadrático Valor de p
Confiança 95%
(kw)
0,68
0,0006*
0,27-1,0
0,74
0,0002*
0,34-1,0
0,91
0,00001*
0,50-1,0
0,88
0,00001*
0,48-1,0
1,0
0,00001*
0,60-1,0
0,98
0,00001*
0,57-1,0
0,65
0,0004*
0,27-1,0
0,69
0,0002*
0,31-1,0
0,55
0,0038*
0,15-0,95
0,92
0,00001*
0,52-1,0
0,51
0,0076*
0,10-0,92
0,69
0,0005*
0,28-1,0
0,47
0,0070*
0,09-0,84
0,60
0,0009*
0,22-0,97
0,64
0,0010*
0,24-1,0
0,69
0,0003*
0,30-1,0
0,46
0,0135*
0,05-0,87
0,59
0,0018*
0,19-0,99
0,60
0,0013*
0,21-1,0
0,82
0,00001*
0,41-1,0
0,80
0,00001*
0,41-1,0
0,74
0,0001*
0,35-1,0
0,66
0,0008*
0,25-1,0
0,59
0,0022*
0,18-1,0
0,85
0,00001*
0,45-1,0
0,97
0,00001*
0,57-1,0
0,99
0,00001*
0,58-1,0
0,98
0,00001*
0,57-1,0
0,53
0,0050*
0,13-0,93
0,72
0,0003*
0,32-1,0
0,51
0,0028*
0,15-0,86
0,51
0,0028*
0,15-0,86
0,76
0,0001*
0,36-1,0
0,83
0,00001*
0,42-1,0
0,71
0,0002*
0,32-1,0
0,71
0,0003*
0,31-1,0
0,78
0,0001*
0,37-1,0
0,82
0,00001*
0,41-1,0
0,95

0,00001*

0,55-1,0
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Q20M
95,65%
63,71%
0,88
0,00001*
0,48-1,0
Q21F
96,47%
77,85%
0,84
0,00001*
0,45-1,0
Q21M
83,70%
55,15%
0,64
0,0011*
0,23-1,0
Q22F
90,76%
56,21%
0,79
0,0001*
0,39-1,0
Q22M
86,96%
49,15%
0,74
0,0001*
0,35-1,0
Q23F
71,98%
61,27%
0,28
0,0778
-0,11-0,66
Q23M
69,57%
50,66%
0,38
0,0284*
-0,01-0,78
Q24F
86,96%
50,66%
0,74
0,0001*
0,34-1,0
Q24M
86,96%
50,66%
0,74
0,0001*
0,34-1,0
Q25F
89,37%
57,82%
0,75
0,0002*
0,34-1,0
Q25M
90,22%
57,23%
0,77
0,0001*
0,36-1,0
Q= questão, F=escore de frequência, M= escore de magnitude; *=índice de kappa quadrático
com significância estatística.
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Tabela 3: Confiabilidade intraexaminadores do escore de frequência-magnitude por questão,
do escore de frequência-magnitude das subescalas e dos escores totais (N=23)
Questões
CCI
IC (95%)
Valor de p
Q01FxM
0,75
0,49-0,88
0,0001*
Q02FxM
0,90
0,77-0,95
0,0001*
Q03FxM
0,98
0,95-0,99
0,0001*
Q04FxM
0,64
0,31-0,83
0,0001*
Q05FxM
0,60
0,25-0,81
0,001*
Q06FxM
0,63
0,29-0,82
0,001*
Q07FxM
0,48
0,11-0,74
0,008*
Q08FxM
0,72
0,44-0,87
0,0001*
Q09FxM
0,70
0,42-0,86
0,0001*
Q10FxM
0,62
0,30-0,82
0,0001*
Q11FxM
0,77
0,51-0,90
0,0001*
Q12FxM
0,65
0,33-0,84
0,0001*
Q13FxM
0,94
0,85-0,97
0,0001*
Q14FxM
0,95
0,88-0,98
0,0001*
Q15FxM
0,70
0,41-0,86
0,0001*
Q16FxM
0,48
0,11-0,74
0,007*
Q17FxM
0,73
0,47-0,88
0,0001*
Q18FxM
0,77
0,53-0,89
0,0001*
Q19FxM
0,81
0,61-0,92
0,0001*
Q20FxM
0,92
0,82-0,97
0,0001*
Q21FxM
0,78
0,55-0,90
0,0001*
Q22FxM
0,80
0,58-0,91
0,0001*
Q23FxM
0,29
-0,12-0,62
0,081
Q24FxM
0,74
0,49-0,88
0,0001*
Q25FxM
0,80
0,59-0,91
0,0001*
Subescalas
Política
0,71
0,42-0,87
0,0001*
Estrutura Física
0,93
0,84-0,97
0,0001*
Trabalho/Escola
0,89
0,76-0,95
0,0001*
Atitude/Suporte
0,89
0,76-0,95
0,0001*
Serviço/Assistência
0,85
0,69-0,94
0,0001*
Escore Total
Frequência
0,93
0,83-0,97
0,0001*
Magnitude
0,92
0,82-0,96
0,0001*
Frequência-Magnitude
0,92
0,83-0,97
0,0001*
CCI= coeficiente de correlação intraclasse; IC= Intervalo de confiança; FxM= escore
frequência-magnitude; *= índice de correlação intraclasse com significância estatística.
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Tabela 4: Confiabilidade interexaminadores dos escores de frequência, de magnitude e de frequência-magnitude das subescalas e dos escores

totais (N=9)
Variáveis

CCI

Examinador A e B
IC 95%

Valor p

CCI

Examinador A e C
IC 95%
Valor p

CCI

Examinador B e C
IC 95%

Valor p

Subescalas
Política
F
M
FxM
Estrutura Física
F
M
FxM

0,30
0,39
0,25

-0,51-0,79
-0,40-0,83
-0,56-0,77

0,223
0,152
0,264

0,79
0,65
0,78

0,32-0,95
0,08-0,91
0,34-0,95

0,002*
0,010*
0,003*

0,16
0,02
0,18

-0,50-0,72
-0,61-0,64
-0,55-0,73

0,325
0,473
0,318

0,83
0,85
0,81

0,36-0,97
0,40-0,97
0,25-0,97

0,004*
0,004*
0,009*

0,87
0,86
0,78

0,39-0,98
0,41-0,97
0,23-0,96

0,004*
0,002*
0,011*

0,62
0,56
0,50

-0,15-0,92
-0,33-0,91
-0,44-0,90

0,057
0,088
0,125

0,95
0,95
0,95

0,77-0,99
0,77-0,99
0,78-0,99

0,0001*
0,0001*
0,0001*

1,0
0,99
1,0

0,98-1,0
0,94-1,0
0,99-1,0

0,0001*
0,0001*
0,0001*

0,82
0,71
0,73

0,38-0,96
0,12-0,93
0,15-0,93

0,002*
0,014*
0,011*

0,53
0,49
0,51

-0,12-0,87
-0,09-0,85
-0,09-0,86

0,058
0,039*
0,054

0,93
0,90
0,90

0,64-0,99
0,53-0,98
0,51-0,98

0,001*
0,002*
0,002*

0,87
0,80
0,87

0,43-0,98
0,22-0,96
0,42-0,98

0,003*
0,011*
0,003*

0,96
0,94
0,95

0,86-0,99
0,75-0,99
0,76-0,99

0,0001*
0,0001*
0,0001*

0,83
0,76
0,75

0,42-0,96
0,25-0,94
0,24-0,94

0,002*
0,007*
0,007*

Escola/Trabalho
F
0,95
0,76-0,99
0,0001*
M
0,94
0,70-0,99
0,0001*
FxM
0,95
0,77-0,99
0,0001*
Atitude/Suporte
F
0,69
0,16-0,92
0,008*
M
0,56
-0,04-0,88
0,019*
FxM
0,61
0,04-0,89
0,022*
Serviço/Assistência
F
0,94
0,69-0,99
0,0001*
M
0,91
0,62-0,98
0,001*
FxM
0,93
0,67-0,99
0,001*
Escore Total
F
0,89
0,62-0,97
0,0001*
M
0,83
0,45-0,96
0,001*
FxM
0,85
0,49-0,96
0,001*
*= índice de correlação intraclasse com significância estatística;
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Quadro 1. Exemplos fornecidos pelos aplicadores na administração das questões referentes à
subescala política
Questão

Exemplos

22

Programa de esporte/recreação; creche.
Práticas das empresas que discriminam contra pessoas com deficiência, não
acolhem pessoas com deficiência nas empreses, não fornecem acomodações
adequadas.
Programas de reabilitação que paguem a educação e o equipamento
necessário para que a pessoa possa obter um emprego, subsídios aos
empregadores para contratar pessoas com deficiências, escolas particulares
que aceitem alunos com necessidades especiais, políticas educacionais que
segregam (separam) as pessoas em classes ou escolas especiais.
Leis que protejam os direitos da pessoa com deficiência, dificuldade para se
conseguir benefícios, perdas de alguns benefícios.

23

24

25

64

3.3 - Estudo II

Efeito moderador do ambiente na relação entre mobilidade e participação escolar em
crianças e jovens com paralisia cerebral

Sheyla Rossana Cavalcanti Furtado1, Marisa Cotta Mancini2, Rosana Ferreira
Sampaio3

Estudo realizado no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação da
Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil.
1

2

M.Sc., Professora Assistente do Departamento Fisioterapia da Universidade
Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil.

Sc.D., Professora Titular do Departamento de Terapia Ocupacional, Universidade
Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil.
4

PhD., Professora Associada do Departamento de Fisioterapia da Universidade
Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil.

Correspondência para: Marisa Cotta Mancini, UFMG – EEFFTO - Colegiado de PósGraduação em Ciências da Reabilitação, Av. Presidente Antônio Carlos, 6627,
Campus Universitário – Pampulha, Belo Horizonte, MG. CEP 31270-901
e-mail:mcmancini@pib.com.br

Fontes de Auxílio: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais
(FAPEMIG) e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq) pelo apoio financeiro na qualidade de fomento e de bolsas.

65

RESUMO
Objetivo: Investigar o efeito moderador dos fatores ambientais na relação entre
mobilidade e participação escolar de crianças e jovens com paralisia cerebral (PC) e
caracterizar a percepção dos pais sobre as barreiras relacionadas à participação de
seus filhos.
Método: Participantes foram 102 crianças e jovens com PC, estudantes do ensino
fundamental, com idade entre 6 e 17 anos, classificados nos níveis I, II e III do Gross
Motor Classification System. Participação na escola e a percepção de barreiras
foram avaliadas respectivamente, pelos instrumentos School Function Assessment
(SFA) e Craig Hospital Inventory of Environmental Factors (CHIEF).
Resultado: Modelo de regressão não revelou moderação dos fatores ambientais na
relação entre mobilidade e participação escolar. Observou-se associação forte entre
mobilidade e participação escolar, e pequeno impacto dos fatores ambientais na
participação. A subescala escola/trabalho do CHIEF impôs maior barreira e a
subescala atitude/suporte apresentou menor impacto à participação.
Conclusão: Ausência de moderação sugere que, quando investigada sob a ótica
negativa de barreiras ambientais, os fatores do contexto não modificam a relação
entre mobilidade e participação escolar. Informações sobre fatores do contexto
específicos da escola podem contribuir para explicação de participação escolar de
crianças e jovens com PC.
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ABSTRACT

Objective: Investigate the moderating effect of environmental factors in the relation
between mobility and school participation of children and adolescents with cerebral
palsy (CP) and characterize the perception of parents about the barriers to their
children’s participation.
Method: Participants were 102, elementary school children and high school
adolescents, classified in levels I, II, and III of the Gross Motor Classification System.
Participation in school and parents’ perceptions of barriers were respectively
evaluated by the School Function Assessment (SFA) and Craig Hospital Inventory of
Environmental Factors (CHIEF).
Results: The regression model did not reveal a moderation effect of environmental
factors in the relation between mobility and school participation. While mobility was a
strong predictor of participation, environmental factors demonstrated a relatively
weak predictive effect on the latter. Chief’s subscale school/work revealed the
greatest barriers to their children’s participation, while the subscale attitude/support
revealed factors with the least impact.
Conclusion: The absence of moderation suggests that, when investigated under the
negative perspective of environmental barriers, the contextual factors do not modify
the relation between mobility and school participation. Information about contextual
factors specific to the school environment may contribute to the explanation of school
participation in children and adolescents with CP.
Key words: Social environment; cerebral palsy, participation, moderator
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Introdução

Nos últimos anos, esforços têm sido feitos para compreender o impacto do ambiente
na vida de pessoas com deficiências [1-8]. A necessidade de entender a interação
do indivíduo com o seu contexto é congruente com o modelo da Classificação
Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) [9]. De acordo com o
modelo da CIF, os processos de incapacidade e de funcionalidade são resultantes
da interação dinâmica de uma condição de saúde com os fatores contextuais. O
processo de incapacidade é caracterizado por deficiências nas estruturas e função
do corpo, limitações no desempenho das atividades do dia-a-dia e restrições
encontradas pelo indivíduo para se envolver em situações de vida. Já, o processo de
funcionalidade, numa perspectiva positiva, compreende as estruturas e funções do
corpo, atividade e participação. Este modelo admite que cada um destes
componentes sofre de maneira não linear, a ação dos demais, sendo todos
influenciados pelos fatores contextuais.
Os fatores do contexto são representados pelos fatores pessoais e
ambientais. Os fatores pessoais compreendem as características inerentes ao
indivíduo tais como idade, sexo, raça, estilo de vida, hábitos, entre outros, enquanto
que os fatores ambientais são externos ao indivíduo e se referem ao ambiente físico,
social e de atitude em que as pessoas conduzem as suas vidas. Os fatores
ambientais incluem cinco aspectos distintos do ambiente: produtos e tecnologia,
ambiente natural e mudanças ambientais feitas pelo ser humano, apoio e
relacionamentos, atitudes e serviços, sistemas e políticas. Como apontado
anteriormente, a interação de uma condição de saúde com os fatores contextuais
pode afetar os três componentes, dentre eles a participação. A participação social
refere-se ao envolvimento em situações de vida diária e é também uma expectativa
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dos pais e uma meta frequentemente almejada pelos profissionais envolvidos no
processo de reabilitação de crianças com PC [10]. Através da participação, o
indivíduo constrói relações, desenvolve habilidades e competências para atender às
demandas sociais, podendo encontrar propósito e significado na vida [11,12]. A
oportunidade de desenvolver competências sociais e de construir uma rede de
relações tem impactado positivamente a saúde física e mental de adolescentes com
deficiências [13,14].
A literatura científica sobre participação de crianças com deficiências fornece
evidências do impacto dos fatores ambientais nos processos de funcionalidade e
incapacidade [1,6,7,15]. Hammal et al. [6] observaram maior participação de alunos
com deficiência em escolas que favoreciam a inclusão. Segundo estes autores,
crianças com quadros semelhantes de PC variaram o nível de participação de
acordo com a localização de suas residências, sugerindo a influência dos fatores
ambientais na participação. Similarmente, Welsh et al. [7] demonstraram que
crianças com PC residentes em distrito do norte da Inglaterra os quais contaram com
serviços e estruturas facilitadoras para indivíduos com deficiência apresentaram
melhores escores de participação. Corroborando com esses resultados, Tieman et
al. [5] evidenciaram que crianças com PC com mesma classificação das funções
motoras, documentada pelo GMFCS, demonstraram padrões de mobilidade distintos
em diferentes contextos. Recentemente, foi publicado um estudo com 427 crianças
com deficiências físicas, em idade escolar, que avaliou a percepção dos pais sobre
barreiras à participação vivenciada pelos seus filhos [1]. Nesse estudo, a percepção
de barreiras pelos pais foi atribuída à falta de suporte social e à presença de atitudes
negativas, que comprometia a participação de seus filhos principalmente na escola.
Os resultados revelaram ainda que a percepção de barreiras referentes à estrutura
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física também foi identificada pelos pais como um fator limitante à participação social
das crianças. Tais informações identificam os fatores que restringem a participação
social de crianças com deficiências físicas, desvendando assim a relação entre
ambiente e funcionalidade.
O repertório de habilidades funcionais de mobilidade da criança também
parece ser uma variável relevante para a participação social de crianças com
deficiências físicas [16-19]. Lépage et al. [18] reportaram que crianças com PC que
deambulam sem auxílio de órteses apresentam melhor desempenho em atividades
de vida diária e participação social comparadas com crianças que se locomovem por
meio de cadeiras de rodas. Similarmente, Kerr et al. [17] observaram correlação
significativa entre a função motora e a participação social, demonstrando que
independência física está associada a uma menor experiência de restrição à
participação em crianças com PC.
A relação entre fatores do contexto, mobilidade e participação social em
crianças com PC começa a ser explorada. Um estudo realizado Wiart et al. [20]
reportou que após o uso de cadeiras de rodas elétrica, crianças com quadriplegia
espástica tornaram-se mais independentes em mobilidade e ampliaram sua
participação. Tais resultados demonstram que embora as variáveis referentes ao
repertório

de

habilidades

funcionais

e

os

fatores

ambientais

interfiram

individualmente na participação de crianças com deficiências, juntas, elas podem
modificar e potencializar suas influências. De fato, tal argumento sugere uma
interdependência dos fatores ambientais na relação entre os componentes de
atividade e de participação de tal forma que os fatores do contexto sejam
responsáveis por modificar e potencializar o perfil de funcionalidade das crianças
com PC. Em acréscimo, deve-se atentar sobre a especificidade dos fatores do
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contexto na análise do processo de funcionalidade, pois podem resultar em
configurações distintas quando são investigadas diferentes realidades.
Segundo Wang et al. [21], embora a relevância dos fatores contextuais esteja
estabelecida no modelo da CIF, a descrição desses fatores na literatura científica
tem focado na caracterização do tipo de fator, ou seja, na identificação dos fatores
contextuais

que atuam como barreiras ou como facilitadores. Entretanto,

considerando-se que a unidade de análise da estrutura conceitual da CIF é
caracterizada pela interação indivíduo-ambiente, os fatores do contexto assumem
um papel central nos processos de incapacidade e de funcionalidade. Desta forma, a
influência do contexto deve ser compreendida não como uma variável que influência
individualmente os componentes de funcionalidade, mas como um elemento
integrante da estrutura interativa que caracteriza a multidimensionalidade e
complexidade dos processos de incapacidade e de funcionalidade. Nesse sentido é
possível pensar o papel dos fatores contextuais na estrutura dinâmica dos diferentes
domínios da CIF, entre outras formas, como um efeito moderador, o que é mais
condizente com a característica interativa do modelo.
Variável moderadora pode ser definida como aquela que afeta a direção e a
força da relação entre uma variável independente (preditora) e uma variável
dependente [22]. Com base na estrutura conceitual da CIF, o fator ambiental pode
ser considerado um fator moderador, quando a relação entre os componentes
atividade e participação é significativamente influenciada pela sua presença. Por
exemplo, a participação da criança com deficiência motora na escola pode ser
modificada de acordo com a adequação das adaptações do ambiente físico, bem
como pela presença de suporte pedagógico e emocional e atitudes positivas. Diante
disso, torna-se claro a necessidade de se investigar empiricamente o contexto
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ambiental enquanto variável moderadora da relação entre atividade e participação. A
literatura aponta que a identificação de importantes moderadores da relação entre
preditores e desfechos demonstra a maturidade de um campo de conhecimento [23].
Diante do exposto, o objetivo desse estudo foi investigar o efeito moderador
dos fatores ambientais na relação entre mobilidade e participação no contexto
escolar de crianças e jovens com PC. Além disso, o estudo objetivou caracterizar a
percepção de barreiras relacionadas à participação, por pais de crianças e jovens
com PC residentes em um país em desenvolvimento. Esse estudo poderá contribuir
para um melhor entendimento das relações entre os domínios da CIF e
consequentemente, orientar as nossas ações para os fatores que devem ser
priorizados na definição de intervenções, programas ou políticas com objetivo de
melhorar a participação social de crianças com PC.

Métodos
Participantes
Este estudo utilizou um desenho observacional de corte transversal, baseado
em uma amostra de conveniência de 102 crianças e jovens com PC. O cálculo para
o tamanho da amostra foi baseado nos dados (média e desvio padrão) fornecidos
pelo estudo de Schenker et al. [24], que examinou as diferenças de participação de
crianças com PC com relação aos níveis de mobilidade. Considerando-se um nível
de significância de α = 0,05 para todas as comparações e um power (poder
estatístico) de 0,90 seria necessário um total de 99 indivíduos, sendo 33 em cada
grupo uma vez que o nível de mobilidade dos participantes foi estratificado em três
grupos (i.e., GMFCS I, II e III). Esses níveis do GMFCS ilustram crianças com PC
que apresentam melhor mobilidade, o que favorece a participação na escola,
comparadas com crianças de mobilidade mais limitadas.
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Os participantes foram recrutados através de contato realizado pelo
pesquisador principal com profissionais de saúde que trabalham com crianças e
jovens com PC em escolas, clínicas e hospitais de Belo Horizonte. Os critérios de
inclusão para participação no estudo foram: ter diagnóstico de PC; possuir idade
entre 6 e 18 anos; deambular com ou sem órtese de membros inferiores, podendo
utilizar cadeira de rodas para longas distâncias e estar matriculado em escola
regular cursando o ensino fundamental. As crianças e jovens que preencheram os
critérios de inclusão e os seus pais ou os seus responsáveis foram convidados a
participar do estudo.
Antes do início do estudo, os pais ou os responsáveis pela criança ou jovem
foram informados sobre os procedimentos, tiveram suas dúvidas esclarecidas e
foram solicitados a assinar um formulário de consentimento para a sua participação
voluntária e de seu filho. Nesse momento, os pais ou os responsáveis também
assinaram uma declaração consentindo que o investigador principal entrasse em
contato com a escola para administração de um questionário sobre participação
escolar. Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (COEP) da
UFMG em 11 de março de 2009 (Parecer no ETIC 02809).

Instrumentação
Gross Motor Function Classification System
Esse sistema de classificação tem por objetivo determinar o nível que melhor
reflete as habilidades e limitações da função motora grossa da criança com PC [25].
Essa classificação baseia-se na iniciação do movimento voluntário, enfatizando
particularmente o sentar (controle de tronco) e o andar, que devem representar o
desempenho habitual da criança nos diferentes ambientes. O GMFCS foi
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estratificado em quatro faixas etárias (até 2 anos, entre 2 e 4 anos, 4 e 6 anos, e 6 e
12 anos), sendo cada faixa etária subdividia em 5 níveis de função motora, onde o
nível I representa a criança mais hábil e o nível V representa a criança com maior
comprometimento motor. Os níveis intermediários ilustram a necessidade de auxílio,
suporte e/ou tecnologia assistiva para locomoção.
Mais recentemente, os autores expandiram a classificação incluindo uma
faixa específica de jovens entre 12 e 18 anos e reforçaram a necessidade de
considerar a influência dos fatores ambientais na classificação da mobilidade dessas
crianças, especialmente dos adolescentes com PC [26]. No presente estudo a
variável independente foi a classificação de mobilidade avaliada pelo GMFCS, o qual
foi estratificado nos níveis de função I, II e III do sistema de classificação.
School Function Assessment
Este instrumento foi utilizado para avaliar a participação da criança e jovem
com PC no contexto escolar. O SFA é um instrumento com confiabilidade e validade
estabelecidas, que quantifica aspectos do desempenho funcional de crianças com
desordens motoras no ambiente escolar [27]. O instrumento tem formato de
questionário e deve ser respondido por um ou mais profissionais que tenham
conhecimento do desempenho do aluno em atividades escolares típicas. O
instrumento é divido em três partes: a Parte I é composta de uma escala que
examina a participação da criança no contexto escolar; a Parte II é composta de
quatro escalas que avaliam a necessidade de assistência e uso de dispositivos de
auxílio ou adaptações, em tarefas físicas e cognitivas comportamentais; a Parte III,
composta de 21 escalas, informa sobre o desempenho da criança em atividades
escolares típicas. As escalas podem ser aplicadas separadamente fornecendo
dados mais específicos da função a ser investigada.
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Para este estudo somente foi utilizada a Parte I que avalia a participação do
aluno em seis contextos escolares: sala de aula, recreio, transporte para e da
escola, banheiro, transições para a sala de aula e da sala, refeições e lanche. A
pontuação de cada item da Parte I é realizada de acordo com uma escala de seis
pontos que indica a extensão de participação da criança nas tarefas e atividades
típicas do contexto escolar. Os possíveis escores para cada um dos contextos
variam de um (participação extremamente limitada) a seis (participação completa). A
pontuação obtida em cada um desses contextos foi somada para produzir um escore
total bruto de participação da criança na escola. Os autores do teste sugerem que o
escore bruto seja transformado em escore de critério, o qual é obtido através da
transformação logística utilizando metodologia Rasch, num contínuo que varia de 0 a
100. Este escore contínuo de participação foi utilizado no presente estudo.
Craig Hospital Inventory of Environmental Factors
Nesse estudo foi utilizada a versão traduzida do CHIEF para a língua
portuguesa – Brasil [28]. Este instrumento foi utilizado para avaliar a percepção dos
pais sobre o impacto das barreiras ambientais na participação social de seus filhos
com PC.
O CHIEF avalia cinco domínios: (1) atitudes e suporte, (2) serviços e
assistência, (3) físico e arquitetônico, (4) políticas, (5) trabalho e escola. Cada item
do CHIEF deve ser avaliado com relação à frequência de identificação de barreiras
(diariamente, semanalmente, mensalmente, menos de uma vez por mês ou nunca) e
a magnitude das barreiras (pequeno ou grande problema). O CHIEF apresenta três
métodos de pontuação para cada item: (1) o escore de frequência que varia de 0 a
4, (2) o escore de magnitude que varia de 0 a 2, (3) e o escore de frequênciamagnitude que é o produto da frequência e da magnitude que varia de 0 a 8. É
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possível ainda calcular o escore total do questionário através da média dos escores
de frequência, de magnitude e de frequência-magnitude de todos os itens
respondidos. Nesse questionário valores de pontuação mais altos indicam maior
percepção de barreira ambiental. O instrumento demonstrou boa confiabilidade e
evidência de validades de conteúdo, construto e discriminante [29]. Esse
instrumento tem sido amplamente utilizado nos últimos anos com diversas
populações [1,2,8,19,30].
Critério Classificação Econômica Brasil - ABEP
Esse critério classifica o nível econômico por meio de um questionário que
inclui informações sobre a quantidade de banheiros e eletrodomésticos disponíveis
na residência, posse de automóvel, contratação de serviços de empregada
mensalista, bem como informações sobre o nível de instrução do chefe da família,
entre outros. Com base na quantidade de bens disponível no domicílio, é obtida uma
pontuação e posteriormente transformada em categorias. Para cada uma dessas
categorias é feita uma projeção da renda familiar.

Procedimento
As entrevistas foram em sua maioria realizadas nos locais de recrutamento dos
participantes (hospital, clínica, escola e residência). Inicialmente foram coletados os
dados demográficos das crianças e dos jovens com PC e dos respondentes, sendo
ainda avaliadas as características sócio-econômicas das famílias participantes deste
estudo, conforme Critério Classificação Econômica Brasil – ABEP [31].
Posteriormente, foi avaliada o nível de mobilidade dos participantes com PC
de acordo com o GMFCS. Em seguida, o responsável pela criança ou jovem com PC
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respondeu, por meio de entrevista, um questionário sobre barreiras ambientais
(CHIEF) que levou em torno de 20 a 30 minutos para ser administrado.
Num segundo momento, a partir da concordância dos pais, foi realizado
contato telefônico com a coordenação da escola para informar sobre os objetivos do
estudo e para agendar um horário para a administração do SFA. O coordenador da
escola indicou o profissional ou os profissionais que tivessem maior familiaridade
com o aluno e pudesse informar sobre o desempenho na escola. As entrevistas
tiveram duração média de 30 minutos.
A coleta de dados, referente ao CHIEF e o GMFCS, foi realizada pelo
pesquisador principal e por duas alunas do curso de graduação em Fisioterapia da
UFMG, bolsistas de Iniciação Científica, enquanto que a administração do SFA foi
realizada somente pelo pesquisador principal. Os examinadores foram devidamente
treinados na aplicação dos instrumentos antes do início da coleta de dados.
O coeficiente de concordância interexaminadores do escore total de
frequência-magnitude comparado dois a dois entre os três examinadores variou de
0,75 a 0,97, indicando bons índices de confiabilidade. Para examinar a
confiabilidade interexaminadores do GMFCS, 19 crianças e adolescentes com PC e
idade entre 6 e 18 anos, que é a mesma faixa etária do estudo, foram classificadas
de forma independente e simultânea pelos três examinadores. A confiabilidade
interexaminadores avaliada pelo kappa quadrático foi  0,98.

Análise Estatística
Inicialmente, foi feita análise descritiva da amostra por meio de medidas de
tendência central (média) e dispersão (desvio-padrão) para as variáveis quantitativas
e frequência para as variáveis categóricas, que caracterizou a amostra em relação à
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idade, sexo, anos de escolaridade, nível funcional da criança ou adolescente e nível
sócio-econômico da família. Posteriormente, a análise descritiva foi também utilizada
para caracterizar a percepção dos pais sobre as barreiras ambientais enfrentadas
pelos seus filhos, assim como, para descrever a participação das crianças e dos
adolescentes nos diferentes contextos da escola. A análise descritiva também foi
utilizada para descrever a população de docentes em termos de números de anos
lecionados em classe regular e inclusiva. O tipo de escola visitada (municipal,
estadual e particular) também foi investigado. A distribuição do escore de
participação escolar foi examinada quanto às características gaussianas pelo teste
de Shapiro-Wilk. Nesse estudo, para todas as análises foi considerado o nível de
significância de 0,05.
O teste t-Student avaliou a diferença entre os sexos nos escores de
participação e o teste ANOVA One-way testou diferenças entre os níveis do GMFCS
e das classes econômicas no mesmo desfecho. Na presença de efeito significativo,
o teste post hoc de Turkey foi utilizado para localizar as diferenças bivariadas.
Análise de correlação do tipo Pearson Product Moment Correlation foi utilizada para
avaliar a magnitude, direção e a significância da associação entre o escore total de
frequência-magnitude do CHIEF e o escore de participação, assim como, entre as
subescalas do CHIEF e o escore de participação.
A análise de regressão foi utilizada para examinar o efeito moderador do
CHIEF na relação entre mobilidade (GMFCS) e participação escolar (SFA) de
crianças e adolescentes com PC através do efeito de interação. Para esta análise foi
inicialmente testada à associação entre a variável independente (GMFCS) e a
moderadora (CHIEF) com a variável dependente (participação). A partir da
identificação de associações significativas bivariadas, o modelo de regressão foi
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utilizado com o procedimento de entrada individualizada stepwise das variáveis
independentes

para identificar

o grupo de variáveis

que melhor

explica

significativamente o desfecho de participação, assim como, para determinar a ordem
de entrada. O teste de moderação impõe a necessidade de uma nova variável,
chamada de termo de interação ou termo explicativo, que neste estudo é resultante
do produto da variável independente (GMFCS) e da variável moderadora (CHIEF).
Para que exista moderação o produto da interação deve apresentar-se como um
fator significativo no modelo de regressão. Os dados foram analisados com software
SPSS (Statistical Package for Social Science) versão 15.0 disponíveis nos
computadores do Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal de Minas
Gerais.

Resultados
Resultados Descritivos
Participaram desse estudo 102 crianças e adolescentes com PC, alunos do
ensino fundamental da escola regular do ensino público e privado e seus
responsáveis. A média de idade das crianças e jovens com PC foi de 9,992,77
anos (amplitude de 6 a 17 anos), sendo 54% do sexo masculino. Estes participantes
tiveram em média de 3,572,19 anos de escolaridade (amplitude de 1 a 9 anos). A
grande maioria (91%) dos pais ou responsáveis pelas crianças e jovens com PC que
respondeu o questionário eram do sexo feminino, com média de idade de
39,588,87 anos (amplitude de 18 a 68 anos) e de escolaridade 8,964,22 anos
(amplitude de 0 a 16 anos). A maior parte dos questionários foi respondido pela mãe
(82%), seguido pelo pai (11%), os 7% restantes foram respondidos pela cuidadora
ou por outros membros da família como avó, tia e irmã. A Tabela 1 apresenta
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informações descritivas das crianças e adolescentes com PC e dos respondentes do
CHIEF estratificados pelo nível do GMFCS dos participantes com PC.

[Inserir Tabela 1 neste local]

A Figura 1 exibe a distribuição de frequência de atribuição dos escores de
frequência-magnitude do CHIEF, pelos pais que responderam o teste. De acordo
com essa distribuição podemos perceber que 67% dos respondentes deram uma
pontuação superior a um e inferior a três numa escala de zero a oito pontos. As
pontuações entre cinco e oito não foram atribuídas a nenhum item do teste pelos
pais entrevistados. A Figura 2 apresenta a média dos escores de frequênciamagnitude de cada item do CHIEF em ordem decrescente. Com base nesta
distribuição as três principais barreiras reportadas pelos pais foram os itens
relacionados ao transporte, a política do governo e ao serviço na comunidade,
enquanto que, a política de empresas, suporte em casa e na comunidade foram os
itens apontados como as menores barreiras a participação dos seus filhos.

[Inserir Fig. 1 e 2 neste local]

A Figura 3 reporta a média e o desvio padrão do escore de frequênciamagnitude das subescalas e de todos os itens do CHIEF. De acordo com a
percepção dos pais a subescala escola/trabalho, que se refere aos itens
relacionados à ajuda, à atitude e ao suporte das pessoas neste contexto, foi
reportada como a subescala que impôs a maior barreira à participação dos seus
filhos. A subescala política, que inclui as barreiras relacionadas à política do
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governo, da educação e da empresa e aos serviços prestados pela comunidade, foi
a segunda subescala de maior impacto. Em terceiro lugar, os pais perceberam a
subescala estrutura física, que abrange a estrutura física da casa, da escola/trabalho
e da comunidade, os ambientes natural e adjacente e a tecnologia de informática
como barreiras, seguida pela subescala serviço e assistência que se refere ao
transporte, ao treinamento, a informação, ao equipamento, ao serviço médico e a
ajuda em casa e na comunidade. O transporte, entre todos os itens do CHIEF, foi o
elemento percebido pelos pais como a maior barreira à participação dos seus filhos.
Por último, a subescala atitude e suporte foi apontada como a menor barreira. Essa
subescala compreende os itens relacionados à atitude e ao suporte em casa e na
comunidade e a discriminação. A Tabela 2 informa as médias e desvios padrão das
subescalas do CHIEF e dos seis contextos do SFA, respectivamente, de acordo com
os níveis de função motora do GMFCS. Cento e duas escolas foram visitadas para a
administração do SFA. As escolas visitadas compreenderam todas as regionais
administrativas de Belo Horizonte e oito municípios pertencentes à região
metropolitana de Belo Horizonte (Fig. 4). A maior parte das escolas (60%) faz parte
da rede municipal de ensino. Os docentes entrevistados lecionaram em média 15,27
± 8,7 anos em classe regular e 5,10 ± 5,20 anos em classe inclusiva.

[Inserir Fig. 3, Tabela 2 e Fig. 4 neste local]

Resultados Inferenciais
O teste de correlação do tipo Pearson Product Moment Correlation que
revelou associação significativa, negativa e de magnitude fraca entre o escore total
de frequência-magnitude do CHIEF (r=-0,224; p=0,024) e o escore de participação.
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A análise de correlação de Pearson entre as cinco subescalas do CHIEF e o escore
de participação demonstrou que somente a subescala estruturas físicas (r=-0,326;
p=0,001) e a subescala serviços e assistências (r=-0,281; p=0,004) foram
significativamente correlacionadas com o escore de participação. Essas correlações
foram também negativas e de magnitudes fracas (Tabela 3). Num segundo
momento, foi realizada a análise de variância ANOVA One-way que revelou
diferença entre os níveis do GMFCS e o escore de participação (F=60,43;
p=0,0001). Tais diferenças, de acordo com o teste de post hoc de Turkey, foram
identificadas entre os níveis I e II (p<0,0001), I e III (p< 0,0001) e II e III (p< 0,002) do
GMFCS, sendo que crianças com menor comprometimento da mobilidade
apresentaram participação superior. Não foi identificada diferença entre as médias
dos escores de participação com relação ao sexo (t=-0,452; p=0,652) e classe
econômica (F=0,278; p=0,841).

Inserir Tabela 3 neste local

A partir da identificação de associações significativas entre a variável
independente (GMFCS) e moderadora (CHIEF) com a variável dependente
(participação) foi utilizada a análise de regressão. Este teste demonstrou que a
variável GMFCS é responsável por 55% (F=60,43, p<0,0001)da variabilidade do
escore de participação escolar de crianças e adolescentes com PC. De acordo com
o modelo de regressão, podemos observar com o auxílio da variável indicativa
dummy, que é um artifício matemático para identificar a contribuição dos diferentes
níveis do GMFCS na participação, que quando mudamos do nível I para o nível II do
GMFCS temos uma redução de 10,48 no escore de participação. Esse modelo

82

revela uma redução ainda mais acentuada, em torno de 30 pontos no escore de
participação, quando comparamos crianças do nível I com o nível III do GMFCS.
Esses valores demonstram que a gravidade da mobilidade é um fator determinante
para a participação da criança na escola.
Posteriormente a entrada do GMFCS no modelo, foram adicionadas
individualmente as variáveis escore de frequência-magnitude do CHIEF e as
subescalas estrutura física e serviço e assistência, que revelaram respectivamente
um discreto aumento dos coeficientes de determinação (R2=0,562, F=41,89,
p<0,0001; R2=0,556, F=40,83, p<0,0001 e R2=0,576, F=44,45, p<0,0001).
Entretanto, na presença do GMFCS, ambas as variáveis escore de frequênciamagnitude do CHIEF (p=0,103) e a subescala estrutura física (p=0,262) não
acrescentaram na predição da participação escolar, mantendo-se significativa (b=2,02, p=0,015) somente a subescala de serviço e assistência. Tal resultado revela
que mesmo na presença do GMFCS existe um efeito significativo dessa subescala
no escore de participação. Porém, quando as interações da subescala serviço e
assistência com os níveis do GMFCS são investigados não mais se obtém
significância estatística, revelando que o efeito dessa subescala na participação
independe da gravidade do GMFCS, ou seja, não há efeito de moderação.

Discussão
Os resultados desse estudo demonstraram que as variáveis percepção de
barreiras e mobilidade interferem individualmente na participação de crianças e
adolescentes com PC. Apesar da estrutura conceitual da CIF propor interações
complexas entre os componentes de funcionalidade e os fatores do contexto, a
proposta desse estudo de verificar a complexidade dessas relações pela análise de
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moderação, não evidenciou efeito significativo. Considerando a importância de se
testar empiricamente as relações propostas pelo modelo da CIF no sentido de
contribuir para a consolidação da construção teórica deste modelo, torna-se
importante examinar cuidadosamente os resultados do presente estudo.
A variável mobilidade apresentou uma forte associação com a participação
escolar de crianças e jovens com PC. De acordo com o modelo de regressão essa
variável foi responsável por mais de 50% da variabilidade da participação. Crianças
com perfis distintos de mobilidade demonstraram diferenças na participação escolar.
Os resultados mostraram que crianças e adolescentes com PC do nível I
apresentaram escores superiores de participação escolar comparadas as crianças e
adolescentes dos níveis II e III. Da mesma forma, diferenças foram reveladas entre
os níveis II e III, sendo que aquelas classificadas no nível III apresentaram escores
significativamente inferiores de participação. Tais resultados confirmam evidências
documentadas na literatura de que crianças com melhores níveis de função motora
participam mais ativamente de situações da vida diária típicas de diferentes
contextos.
Corroborando com esses resultados, Schenker et al. [24] demonstraram que
crianças com PC de GMFCS nível II tiveram escores de participação na escola
superiores às crianças do nível III. Segundo esses autores, a diferença foi observada
tanto nas crianças inseridas nas classes de ensino regular, como nas de classes
especiais. Similarmente, esse mesmo grupo de investigadores observou, em outro
estudo [32], que o desempenho de crianças com PC em tarefas escolares com
demandas prioritariamente físicas, segundo o teste SFA, foi a variável de maior
poder preditivo de participação na escola, comparada com desempenho em tarefas
com demandas cognitivo-comportamentais. Os resultados deste estudo revelaram
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ainda que para o grupo de crianças normais que frequentavam as mesmas classes
escolares das crianças com PC, os escores nas tarefas cognitivo-comportamentais
foram preditivo de participação, não havendo contribuição significativa da variável
desempenho em tarefas com demandas físicas [32].
Mancini et al. [33] investigaram os fatores associados à participação de
crianças com deficiência incluídas em escolas de ensino regular da região nordeste
dos Estados Unidos. Os resultados indicaram que desempenho inferior na escala
manejo de roupas em ambiente escolar do teste SFA, foi a variável preditiva mais
importante para identificar crianças que apresentaram participação restrita na
escola. O ponto de corte desta variável informou sobre a importância do controle
postural no desempenho de atividades de vestuário, bem como a relação destas
limitações físicas com participação restrita. Em acréscimo, participação completa foi
resultante da combinação de variáveis físicas e cognitivo-comportamentais. Tais
evidências

ressaltam que

desfechos

de participação

na

escola positivos

(participação completa) e negativos (participação restrita), para crianças com
deficiências, estão associados a combinações distintas de fatores preditivos.
Além da participação na escola, a capacidade motora de crianças com PC
está relacionada também à participação no laser e no envolvimento em atividades
físicas [34,35]. Crianças e adolescentes com melhor repertório de mobilidade
(GMFCS I) apresentaram maior envolvimento em atividades recreativas comparadas
com crianças com limitações para mobilidade em ambientes externos ou que
necessitam de utensílios de suporte (GMFCS II e III, respectivamente), e essas por
sua vez, demonstraram maior envolvimento no laser do que as crianças e
adolescentes com limitação de mobilidade (GMFCS IV e V)[35]. Estes resultados
foram confirmados por King et al. [19] que identificaram como fatores preditivos da
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intensidade de participação nas atividades de lazer em crianças com incapacidade
física, a habilidade funcional da criança (ilustrada pela combinação de funções
cognitivas, de comunicação e principalmente de função física), seguida por
participação familiar e preferências da criança. Além disso, o envolvimento em
atividades físicas na rotina diária de adolescentes com PC associou-se
positivamente ao nível de função motora grossa, sendo que os adolescentes com
melhores níveis de mobilidade classificada pelo GMFCS apresentaram maior
envolvimento e melhor desempenho em atividades físicas [36,37]. Tais evidências
reforçam a importância de informação sobre mobilidade e função física para a
participação no laser e prática de atividades físicas, em criança e adolescentes com
PC ou outra deficiências físicas.
Diferentemente da mobilidade, a percepção de barreiras teve um pequeno
impacto na participação escolar de crianças e jovens com PC. Os resultados do
presente estudo revelaram associação negativa de pequena magnitude (r= -0,224;
p=0,024) entre escore total do teste CHIEF e os escores de participação do SFA.
Percepção de maior frequência de barreiras e barreiras de maior magnitude, por
pais de crianças e adolescentes com PC, associou-se a menores escores de
participação na escola. Considerando-se as subescalas do teste CHIEF, estrutura
física e serviço/assistência foram as únicas que demonstraram índices de correlação
significativos, de pequena magnitude, com o escore de participação.
Similaridades no que tange a modesta contribuição do ambiente para a
participação de pessoas com deficiência também foram relatadas por outros autores
[8,38-40]. Whiteneck et al. [38] avaliaram a associação entre a percepção de
barreiras documentada pelo CHIEF e os desfechos de participação e satisfação com
a vida de pessoas com lesão medular. Os autores observaram que menos de 4% do
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desfecho de participação foi explicado pela percepção de barreiras e que esta
variável explicou 10% do desfecho satisfação com a vida. Da mesma forma,
Rochette et al. [40] examinaram a relação entre os fatores ambientais, avaliado pelo
instrumento Measure of the Quality of the Environment, e participação em uma
amostra de 51 pacientes com acidente vascular encefálico. Os resultados
demonstraram que a percepção de obstáculos no ambiente explicou somente uma
pequena porção (6,2%) do escore de participação. Dijkers et al. [8] compararam a
relação entre percepção de barreiras ambientais (utilizando o teste CHIEF) e
participação social de pessoas com lesão medular provenientes dos Estados Unidos
e da Turquia. Estes autores encontraram escores superiores de participação social e
inferiores de percepção de barreiras nos participantes americanos, entretanto, tais
diferenças foram eliminadas quando controlou-se pelas discrepâncias nas variáveis
idade, sexo, tempo de lesão e repertório motor. Os resultados deste estudo
revelaram ainda que a habilidade motora dos participantes foi o principal fator
preditivo de participação sendo minimamente afetado pela percepção de barreiras.
Os resultados do presente estudo em consonância com evidências da
literatura sugerem que a relação entre fatores do contexto e participação, proposta
pela estrutura conceitual da CIF, parece manifestar-se com pequena magnitude,
quando examinada com participantes de diferentes condições de saúde e idades
distintas. Estas evidências parecem contrariar princípios de abordagens emergentes
tais como a CIF, que pressupõem existência de associação importante entre
conceitos tais como habilidade, desempenho e participação, com fatores ou
características

ambientais.

Tais

incongruências

podem

ser

atribuídas

a

especificidades na relação conceitual e também a forma como tais conceitos foram
operacionalizados no presente estudo.
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A estrutura conceitual da CIF pressupõe relação direta entre a associação da
condição de saúde com fatores do contexto e os três componentes de
funcionalidade. Uma das relações investigadas no presente estudo avaliou a
associação entre fatores do ambiente e participação. É possível que a fraca
associação evidenciada entre percepção de barreiras e participação na escola possa
se justificar pelo fato de que esta relação foi investigada sob a ótica de
características negativas do ambiente, ilustrada pelas barreiras ambientais. Neste
caso, quando analisados sob uma perspectiva positiva, fatores do ambiente
facilitadores podem demonstrar relação de magnitudes mais expressivas com o
conceito de participação. Além disso, este estudo testou esta relação de tal forma
que os conceitos fatores ambientais e participação apresentavam dimensionamentos
distintos, evidenciados pela instrumentação utilizada. O CHIEF é um instrumento
que documenta barreiras em diferentes contextos, não sendo, portanto, um
instrumento que informa especificamente sobre percepção de barreiras relativas ao
ambiente escolar. É possível que índices mais expressivos de associação possam
ser evidenciados quando os fatores ambientais e o respectivo componente de
funcionalidade estiverem ancorados no mesmo contexto. Torna-se necessário que
esforços sejam envidados para o desenvolvimento de instrumentação que capture
aspectos positivos e negativos em diferentes contextos, possibilitando assim que tal
argumento possa ser empiricamente testado.
Os resultados não evidenciaram efeito moderador dos fatores ambientais na
relação entre mobilidade e participação escolar. O teste do efeito moderador neste
estudo pressupunha que a relação entre mobilidade e perfil de participação na
escola de crianças e adolescentes com PC seria influenciada significativamente pela
percepção dos pais sobre as barreiras ambientais enfrentadas por seus filhos. A
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ausência de moderação pode ser atribuída às especificidades do grupo amostral
bem como às características da instrumentação utilizada.
Os participantes do presente estudo foram crianças e adolescentes com PC
classificados nos níveis I, II e III do GMFCS. Tais níveis de mobilidade equivalem a
uma amostra com características de comprometimento leve e moderado. A ausência
de efeito moderador demonstrado neste estudo pode estar condicionada a estas
características amostrais, de tal forma que investigações que venham incluir também
crianças com PC dos níveis IV e V do GMFCS, as quais apresentam mobilidade
bastante comprometida, podem obter resultados diferentes dos apresentados neste
estudo. Portanto, os resultados do presente estudo revelaram que a percepção de
barreiras ambientais não modificou a relação entre mobilidade e participação na
escola, de crianças e jovens com PC que apresentam locomoção independente ou
fazem uso de utensílios de suporte para mobilidade.
A ausência da ação moderadora dos fatores ambientais nessa investigação
pode refletir também as características da medida utilizada para avaliar a
mobilidade. O GMFCS é considerado uma classificação válida de mobilidade e
amplamente empregado na clínica e na pesquisa com indivíduos com diagnóstico de
PC. Diversos estudos vêem utilizando o GMFCS para classificar a mobilidade de
crianças e jovens com PC e estratificar os participantes em grupos, permitindo a
comparação de perfis de participação [34-36]. A definição dos níveis desta
classificação inclui informações sobre o repertório motor e também informações
sobre os utensílios de suporte utilizados por crianças e jovens com PC, para se
locomoverem no ambiente. Portanto, é possível que a combinação de informações
utilizadas pelo GMFCS, que inclui o componente de atividade da CIF e fatores do
ambiente (i.e., utensílios de suporte) possa ter contribuído para a ausência de
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moderação observada nos resultados, uma vez que informação dos fatores
ambientais está embutida na classificação de mobilidade, pelo GMFCS.
Outro resultado observado foi que a subescala serviço/assistência do CHIEF
se manteve significativa no modelo de regressão, mesmo na presença do GMFCS.
De acordo com o CHIEF, essa subescala inclui informações sobre a disponibilidade
de transporte, de informação, de educação e treinamento, de serviços de saúde e de
cuidados médicos, bem como de equipamentos pessoais e de ajuda em casa e na
comunidade. Consulta aos dados descritivos do teste CHIEF revela que entre os
sete itens com maiores escores médios de freqüência-magnitude, três fazem parte
dessa

subescala

(transporte,

disponibilidade

de

educação

e

treinamento,

informática), sendo o item transporte identificado pelos respondentes do CHIEF
como maior barreira à participação de seus filhos. Tal informação ressalta a
relevância da disponibilidade de transporte como fator importante para participação.
Em grande parte dos municípios brasileiros, a pessoa com deficiência
habitante de grandes centros e de baixa renda, usuário do transporte público,
padece no dia-a-dia as consequências da pouca acessibilidade. Nos últimos anos,
notoriamente, a prefeitura de Belo Horizonte, vem envidando esforços para
aumentar o número de ônibus adaptados, entretanto, esse acréscimo ainda é
insuficiente diante da necessidade da população com necessidades especiais.
Algumas escolas da rede pública possuem transportes para os alunos com
necessidades especiais, no entanto, esses transportes não são adaptados às
necessidades dessa população. Além disso, os operadores dos veículos de
transporte não possuírem treinamento para auxiliar na mobilidade dos usuários, o
que pode resultar em restrições reais e importantes à participação dessa clientela.
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As outras duas barreiras ambientais com maiores escores médios,
pertencentes à subescala serviço/assistência, foram disponibilidade de educação e
treinamento, e falta de tecnologia de informática. Na percepção dos pais, a falta de
acesso à educação ou de treinamento adequado às necessidades da criança
constituem-se em fatores limitantes para a participação de seus filhos. A ausência
de treinamento voltado para as necessidades da criança pode ser reflexo da falta de
preparo do professor para educar crianças com necessidades especiais. Zulian [41]
aponta que existe um grande distanciamento entre a proposta do projeto de inclusão
escolar para a criança com deficiência e a realidade vivenciada por esta criança na
escola. Um dos fatores que influenciam para este distanciamento é a formação do
educador [41]. Para que o professor esteja apto a receber o aluno com
necessidades especiais é necessário que o educador tenha conhecimento sobre as
deficiências, características, potencialidades, limitações e necessidades educativas
do aluno, de tal forma que o professor possa adequar as estratégias pedagógicas às
necessidades dos seus diferentes alunos.
Considerando-se os escores médios das diferentes subescalas do CHIEF
observados neste estudo, a subescala escola/trabalho impôs a maior barreira à
participação, seguida pelas subescalas política e estrutura física. A subescala
atitude/suporte, na percepção dos pais, foi a que apresentou menor impacto na
participação dos filhos. A comparação entre estas informações e as disponibilizadas
no estudo de Law et al. [1], que examinou a percepção dos pais sobre o impacto das
barreiras ambientais na participação social de seus filhos com deficiências físicas,
revela semelhanças e especificidades. Em ambos os estudos, considerando a
magnitude do escore médio, a ordem das subescalas foi bastante semelhante. De
fato, pais de crianças e jovens canadenses com deficiência física e pais de crianças
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e jovens brasileiros com PC identificaram como maior barreira à participação de
seus filhos a subescala de escola/trabalho, enquanto que, a subescala de
atitude/suporte foi identificada como a de menor barreira. Outro resultado
interessante na comparação entre os dois estudos foi que os valores das médias
das subescalas do presente estudo foram aproximadamente o dobro dos valores
reportados por Law et al. [1]. Tais informações ilustram realidades sociais distintas
entre os dois países.
Conclusão
O presente estudo suporta prévios resultados de que a mobilidade está fortemente
associada à participação de crianças e jovens com PC. Contrariamente, observamos
um pequeno impacto do ambiente na participação escolar desses estudantes. A
hipótese preconizada pelo modelo conceitual da CIF de que os fatores ambientais
afetam de forma importante a relação entre os componentes de funcionalidade não
foi respaldada por essa investigação. A ausência de moderação sugere que, quando
investigada sob a ótica negativa de barreiras ambientais, os fatores do contexto não
modificam a relação entre mobilidade e participação escolar. Informações sobre
fatores do contexto específicos da escola podem contribuir para explicação de
participação escolar de crianças e jovens com PC.
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Tabela 1: Características descritivas da amostra de acordo com os níveis de função
motora (N=102)
GMFCS
Variáveis descritivas
Nível I
Nível II
Nível III
Crianças e adolescentes com PC
Número de participantes**
33
36
33
Idade*
anos
9,88 (2,82)
10,11 (2,65)
9,97 (2,92)
Sexo**
F
19
16
13
M
14
20
20
Estudo*
anos
3,48 (2,12)
3,78 (2,09)
3,42 (2,41)
Respondentes do CHIEF
Idade*
anos
41,45 (10,29)
38,56 (8,08) 38,83 (8,10)
Sexo**
F
30
33
28
M
3
3
5
Estudo*
anos
8,70 (4,47)
8,33 (4,01)
9,91 (4,16)
CCEB**
A1 e A2
4
2
5
B1 e B2
3
5
6
C1 e C2
20
24
19
D
6
5
3
*Números indicam média e desvio padrão entre parênteses; **números indicam frequência de
crianças/adolescentes e de respondentes do CHIEF em cada nível do GMFCS; CCEB = Critério de
Classificação Econômica Brasil (renda média familiar em R$): A1 e A2= 9.733 a 6.564, B1 e B2 =
3.479 a 2.013, C1 e C2 = 1.195 a 726 e D = 485); sexo (F=feminino; M=masculino).
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Fig 1. Distribuição de frequência dos participantes de acordo com o escore
de frequência-magnitude (N=102)
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Fig 2 Média dos escores de frequência-magnitude de cada item do CHIEF em ordem
decrescente (escala 0-8)
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Fig 3. Médias e desvio padrão do escore de frequência-magnitude das
subescalas e do escore total do CHIEF

100

Tabela 2: Média e desvio padrão das subescalas do CHIEF e School Function
Assessment (SFA) de acordo com os níveis de função motora (N=102)
GMFCS
Variáveis
Nível I (N=33) Nível II (N=36)
Nível III
(N=33)
Subescalas do CHIEF
Política
2,051,69
2,582,01
2,731,91
Estrutura Física
1,641,23
2,311,70
3,091,79
Escola/Trabalho
2,202,17
3,632,80
2,002,01
Atitude e Suporte
1,791,56
1,661,34
1,471,74
Serviço e Assistência
1,891,81
2,121,25
2,491,45
Escore total (FxM)*
1,881,17
2,350,97
2,391,01
SFA
Classe regular
4,481,25
4,111,30
2,941,22
Pátio
4,941,37
3,831,68
2,451,25
Transporte
5,061,32
4,331,24
1,641,11
Banheiro
5,580,83
4,941,22
2,581,32
Transições
5,330,92
4,641,22
2,821,26
Lanche
5,520,76
4,831,08
3,551,37
SFA total
30,884,18
26,695,78
15,975,62
Escore de Critério
75,4811,64
65,0011,89
42,1814,18
*Média dos escores de frequência-magnitude
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Fig. 4 Número de escolas visitadas nas regionais administrativas de Belo Horizonte
e na região metropolitana para aplicação do School Function Assessment
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Tabela 3: Coeficiente de correlação entre as diferentes subescalas do CHIEF e a
escala de participação SFA
Subescala Subescala Subescala
Subescala
Subescala
Política
Est. Física Escola/Trabalho Atitude/Suporte Serviço/Assist.
SFA
Pearson -0,156
Sig.
0,118

-0,326*
0,01

0,066
0,512

0,068
0,496

-0,281**
0,004

Est= estrutura; serv.=serviço; assist.= assistência;*nível de significância 0,05; **nível de
significância 0,001
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CAPÍTULO 4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nos últimos anos diversos pesquisadores vêm tentando entender o impacto
do ambiente na vida das pessoas com deficiências. Para tanto, é necessário
disponibilizar instrumentação, como o CHIEF, que permita que essas informações
sejam documentadas. A tradução desse instrumento possibilitará a caracterização
de barreiras ambientais em diferentes condições de saúde, de tal forma que ações
possam ser definidas para minimizar o impacto dessas barreiras no dia-a-dia das
pessoas com deficiências. Os resultados do primeiro estudo indicam que a versão
brasileira do CHIEF, quando administrada por meio de entrevista com pais, mostrouse adequada para caracterizar a percepção de barreiras relacionadas à participação
escolar de crianças e jovens com PC. Acreditamos que a utilização desse
instrumento na clínica ou na pesquisa possa disponibilizar informação relevante para
a compreensão dos fatores que se relacionam com os componentes dos processos
de funcionalidade e incapacidade. O CHIEF pode ainda servir de medida de
desfecho para documentar o impacto destas barreiras na participação de crianças e
jovens com PC.
Os resultados do segundo estudo demonstraram associação forte entre
mobilidade e participação escolar, e pequeno impacto dos fatores ambientais na
participação. Entretanto, o modelo de regressão não revelou moderação dos fatores
ambientais na relação entre mobilidade e participação escolar. Ausência de
moderação sugere que, quando os fatores ambientais são operacionalizados na
qualidade de barreiras ambientais, os mesmo associam-se de forma fraca com
participação escolar. Informações sobre fatores do contexto específicos da escola,
bem como fatores ambientais facilitadores podem contribuir para explicação de
participação escolar de crianças e jovens com PC.
As relações propostas pela estrutura conceitual da CIF precisam continuar a
serem testadas de tal forma a suportar, por meio de evidências científicas, os
princípios que norteiam as ações dos profissionais de saúde.
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APÊNDICE E - SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO DA FUNÇÃO MOTORA
GROSSA
PARA PARALISIA CEREBRAL (GMFCS)

Robert Palisano; Peter Rosenbaum; Stephen Walter; Dianne Russell; Ellen Wood;
Barbara Galuppi
Traduzido por Erika Hiratuka (terapeuta ocupacional e pós-graduanda do PPGEEs da
UFSCar – Brasil ) sob orientação da Profa. Dra. Thelma Simões Matsukura)
Referência: Dev Med Child Neurol 1997; 39:214-223
INTRODUÇÃO & INSTRUÇÕES DE USO
O Sistema de Classificação da Função Motora Grossa (GMFCS – Gross Motor Function
Classification System) para paralisia cerebral baseia-se no movimento iniciado voluntariamente,
enfatizando particularmente o sentar (controle de tronco) e o andar. Ao definirmos um Sistema de
Classificação em 5 níveis, nosso primeiro critério foi o de que as distinções na função motora
entre os níveis fossem clinicamente significativas.
As distinções entre os níveis de função motora são baseadas nas limitações funcionais, na
necessidade de tecnologia assistiva, incluindo aparelhos auxiliares de locomoção (tais como
andadores, muletas e bengalas) e cadeira de rodas, e, em menor neuromotora, cujas limitações
funcionais são menores do que aquelas normalmente associadas à paralisia cerebral, e crianças
que têm sido tradicionalmente diagnosticadas como tendo “disfunção cerebral mínima” ou
“paralisia cerebral de severidade mínima”. As distinções entre os Níveis I e II não são, portanto,
tão evidentes quanto as distinções entre os outros níveis, especialmente para crianças com menos
de 2 anos de idade. O foco está em determinar qual nível melhor representa as habilidades atuais
da criança e as limitações na função motora. Enfatiza-se o desempenho habitual da criança
em casa, na escola e nos espaços comunitários. É importante, portanto, classificar o desempenho
habitual da criança (não o melhor desempenho), sem incluir julgamentos sobre o prognóstico.
Deve-se lembrar que o objetivo é classificar a função motora grossa atual da criança, e não julgar
a qualidade do movimento ou o potencial de melhora.
As descrições dos 5 níveis são amplas e não pretendem descrever todos os aspectos da
função de cada criança. Por exemplo: um bebê com hemiplegia que é incapaz de engatinhar (sobre
mãos e joelhos), mas que por outro lado se encaixa na descrição do Nível I, seria classificado no
Nível I. A escala é ordinal, sem intenção de que as distâncias entre os níveis sejam consideradas
iguais, ou de que as crianças com paralisia cerebral sejam distribuídas igualmente entre os 5
níveis. Um resumo das distinções entre cada par de níveis é fornecido para ajudar a determinar
qual nível mais se aproxima da função motora grossa atual da criança. Reconhecemos que a
classificação da função motora depende da idade, especialmente durante a fase do bebê e a
primeira infância. Para cada nível, portanto, são fornecidas descrições separadas para crianças em
diferentes faixas etárias. As habilidades funcionais e limitações para cada intervalo de idade
pretendem servir como guias; sem serem abrangentes e sem serem consideradas normas. As
crianças com menos de dois anos devem ser consideradas na sua idade corrigida se forem
prematuras. Esforço tem sido feito para enfatizar a função das crianças em vez de suas limitações.
Desse modo, como princípio geral, a função motora grossa das crianças que são capazes de
realizar as funções descritas em qualquer nível em particular será provavelmente classificada
neste nível ou num nível acima. Por outro lado, a função motora grossa das crianças que não
conseguem realizar as funções de um nível em particular será provavelmente classificada num
nível abaixo.
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SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO DA FUNÇÃO MOTORA GROSSA PARA
PARALISIA CEREBRAL (GMFCS)
Antes do aniversário de 2 anos
Nível I Os bebês sentam-se no chão, mantêm-se sentadas e deixam esta posição com
ambas as mãos livres para manipular objetos. Os bebês engatinham (sobre as mãos e
joelhos), puxam-se para levantar e dão passos segurando-se nos móveis. Os bebês andam entre 18
meses e 2 anos de idade sem a necessidade de aparelhos para auxiliar a locomoção. Nível II Os
bebês mantêm-se sentados no chão, mas podem necessitar de ambas as mãos como apoio para
manter o equilíbrio. Os bebês rastejam em prono ou engatinham (sobre mãos e joelhos). Os bebês
podem puxar-se para ficar em pé e dar passos segurando-se nos móveis.
Nível III Os bebês mantêm-se sentados no chão quando há apoio na parte inferior do tronco. Os
bebês rolam e rastejam para frente em prono.
Nível IV Os bebês apresentam controle de cabeça, mas necessitam de apoio de tronco
para se sentarem no chão. Os bebês conseguem rolar para a posição supino e podem
rolar para a posição prono.
Nível V As deficiências físicas restringem o controle voluntário do movimento. Os bebês são
incapazes de manter posturas antigravitacionais de cabeça e tronco em prono e sentados. Os bebês
necessitam da assistência do adulto para rolar.
Entre o segundo e o quarto aniversário
Nível I As crianças sentam-se no chão com ambas as mãos livres para manipular objetos. Os
movimentos de sentar e levantar-se do chão são realizadas sem assistência do adulto. As crianças
andam como forma preferida de locomoção, sem a necessidade de qualquer aparelho auxiliar de
locomoção.
Nível II As crianças sentam-se no chão, mas podem ter dificuldades de equilíbrio quando ambas
as mãos estão livres para manipular objetos. Os movimentos de sentar e deixar a posição sentada
são realizados sem assistência do adulto. As crianças puxam-se para ficar em pé em uma
superfície estável. As crianças engatinham (sobre mãos e joelhos) com padrão alternado, andam
de lado segurando-se nos móveis e andam usando aparelhos para auxiliar a locomoção como
forma preferida de locomoção.
Nível III As crianças mantêm-se sentadas no chão freqüentemente na posição de W (sentar entre
os quadris e os joelhos em flexão e rotação interna) e podem necessitar de assistência do adulto
para assumir a posição sentada. As crianças rastejam em prono ou engatinham (sobre as mãos e
joelhos), freqüentemente sem movimentos alternados de perna, como seus métodos principais de
locomoção. As crianças podem puxar-se para levantar em uma superfície estável e andar de lado
segurando-se nos móveis por distâncias curtas. As crianças podem andar curtas distâncias nos
espaços internos usando aparelhos auxiliares de locomoção, necessitando de assistência do adulto
para direcioná-la e virá-la.
Nível IV As crianças sentam-se no chão quando colocadas, mas são incapazes de manter
alinhamento e equilíbrio sem o uso de suas mãos para apoio. As crianças freqüentemente
necessitam de equipamento de adaptação para sentar e ficar em pé. A locomoção para curtas
distâncias (dentro de uma sala) é alcançada por meio do rolar, rastejar em prono ou engatinhar
(sobre as mãos e joelhos) sem movimento alternado de pernas. Nível V As deficiências físicas
restringem o controle voluntário do movimento e a capacidade de manter posturas
antigravitacionais de cabeça e tronco. Todas as áreas de função motora estão limitadas. As
limitações funcionais do sentar e ficar em pé não são completamente compensadas por meio do
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uso de adaptações e de tecnologia assistiva. Neste nível, as crianças não mostram sinais de
locomoção independente e são transportadas. Algumas crianças atingem autolocomoção usando
uma cadeira de rodas motorizada com extensas adaptações.
Entre o quarto e o sexto aniversário
Nível I As crianças sentam-se na cadeira, mantêm-se sentadas e levantam-se sem a necessidade de
apoio das mãos. As crianças saem do chão e da cadeira para a posição em pé sem a necessidade de
objetos de apoio. As crianças andam nos espaços internos e externos e sobem escadas. Iniciam
habilidades de correr e pular.
Nível II As crianças sentam-se na cadeira com ambas as mãos livres para manipular objetos. As
crianças saem do chão e da cadeira para a posição em pé, mas freqüentemente necessitam de
superfície estável para empurrar-se e impulsionar-se para cima com os membros superiores. As
crianças andam nos espaços internos e externos, sem a necessidade de aparelhos auxiliares de
locomoção, por uma distância curta numa superfície plana. As crianças sobem escadas segurandose no corrimão, mas são incapazes de correr ou pular.
Nível III As crianças sentam-se em cadeira comum, mas podem necessitar de apoio pélvico e de
tronco para maximizar a função manual. As crianças sentam-se e levantam-se da cadeira usando
uma superfície estável para empurrar-se e impulsionar-se para cima com os membros superiores.
As crianças andam usando aparelhos auxiliares de locomoção em superfícies planas e sobem
escadas com a assistência de um adulto. As crianças freqüentemente são transportadas quando
percorrem longas distâncias e quando em espaços externos em terrenos irregulares.
Nível IV As crianças sentam em uma cadeira, mas precisam de um assento adaptado para controle
de tronco e para maximizar a função manual. As crianças sentam-se e levantam-se da cadeira com
a ajuda de um adulto ou de uma superfície estável para empurrar-se ou impulsionar-se com os
membros superiores. As crianças podem, na melhor das hipóteses, andar por curtas distâncias com
o andador e com supervisão do adulto, mas têm dificuldades em virar e manter o equilíbrio em
superfícies irregulares. As crianças são transportadas na comunidade. As crianças podem alcançar
autolocomoção usando cadeira de rodas motorizada.
Nível V As deficiências físicas restringem o controle voluntário de movimento e a capacidade em
manter posturas antigravitacionais de cabeça e tronco. Todas as áreas da função motora estão
limitadas. As limitações funcionais no sentar e ficar em pé não são completamente compensadas
por meio do uso de adaptações e tecnologia assistiva. Neste nível, as crianças não mostram sinais
de locomoção independente e são transportadas. Algumas crianças alcançam autolocomoção
usando cadeira de rodas motorizada com extensas adaptações.
Entre o sexto e o décimo segundo aniversário
Nível I As crianças andam nos espaços internos e externos e sobem escadas sem limitações. As
crianças realizam habilidades motoras grossas, incluindo correr e pular, mas a velocidade, o
equilíbrio e a coordenação são reduzidos.
Nível II As crianças andam nos espaços internos e externos e sobem escadas segurando-se
no corrimão, mas apresentam limitações ao andar em superfícies irregulares e inclinadas e em
espaços lotados ou restritos. As crianças, na melhor das hipóteses, apresentam capacidade mínima
para realizar habilidades motoras grossas como correr e pular.
Nível III As crianças andam em espaços internos e externos sobre superfícies regulares usando
aparelhos auxiliares de locomoção. As crianças podem subir escadas segurando-se em corrimões.
Dependendo da função dos membros superiores, as crianças manejam uma cadeira de rodas
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manualmente. Podem ainda ser transportadas quando percorrem longas distâncias e quando em
espaços externos com terrenos irregulares.
Nível IV As crianças podem manter os níveis funcionais alcançados antes dos seis anos
de idade ou depender de cadeira de rodas em casa, na escola e na comunidade. As crianças podem
alcançar autolocomoção usando cadeira de rodas motorizada.
Nível V As deficiências físicas restringem o controle voluntário de movimento e a capacidade
para manter posturas antigravitacionais de cabeça e tronco. Todas as áreas de função motora estão
limitadas. As limitações funcionais no sentar e ficar em pé não são completamente compensadas
por meio do uso de adaptações e tecnologia assistiva. Neste nível, as crianças não mostram sinais
de locomoção independente e são transportadas. Algumas crianças alcançam a autolocomoção
usando cadeira de rodas motorizada com extensas adaptações.
Distinções entre os Níveis I e II
Comparadas com as crianças do Nível I, as crianças do Nível II mostram as seguintes
Características: (1) limitações ao realizar transições de movimento ao andar em espaços externos
e na comunidade; (2) a necessidade por aparelhos auxiliares de locomoção quando iniciam o
andar; (3) baixa qualidade de movimento; e (4) pouca capacidade de realizar habilidades motoras
grossas assim como correr e pular.
Distinções entre os Níveis II e III
As diferenças são vistas no grau de realização da locomoção funcional. As crianças do Nível III
necessitam de aparelhos auxiliares de locomoção e freqüentemente de órteses para andar,
enquanto as crianças do Nível II não necessitam de aparelhos auxiliares de locomoção depois dos
quatro anos de idade.
7

Distinções entre os Níveis III e IV
Há diferenças nas capacidades de sentar e de locomoção, muitas vezes sendo necessário o uso
extensivo de tecnologia assistiva. As crianças do nível III sentam-se sozinhas, têm locomoção
independente no chão e andam usando aparelhos auxiliares de locomoção. As crianças do Nível
IV sentam-se de forma funcional (geralmente apoiadas), mas a locomoção independente é muito
limitada. As crianças do Nível IV geralmente são transportadas ou usam locomoção motorizada.
Distinções entre os Níveis IV e V
As crianças do Nível V não têm independência nem mesmo no controle de posturas
antigravitacionais básicas. A autolocomoção é alcançada somente se a criança puder aprender
como operar uma cadeira de rodas motorizada.
Traduzido por:
Erika Hiratuka, terapeuta ocupacional e pós-graduanda do Programa de Pós-Graduação em
Educação Especial – PPGEEs - da Universidade Federal de São Carlos, sob orientação da Profa.
Dra. Thelma Simões Matsukura.
Contato pelo e-mail: ehiratuka @yahoo.com.br
Agradecimentos:
Agradecimentos especiais à Profa. Solange Maimoni Gonçalves e a todos os profissionais que
colaboraram de alguma forma com esta tradução.
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SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO DA FUNÇÃO MOTORA GROSSA (GMFCS)Versão Expandida e adaptada1
NÍVEL I: anda sem restrições; limitações em habilidades motoras
grossas mais avançadas
- Antes dos 2 a: senta-se no chão ou na cadeira e usa as mãos para manipular
objetos. Engatinha com mãos e joelhos, traciona para ficar de pé e anda segurando
em móveis. Capaz de andar entre 18 e 24 meses sem auxílio.
- Entre 2 e 4 a: criança senta no chão com ambas as mãos livres para manipular
objetos. Movimentos dentro e fora da posição sentada e de pé são desempenhados
sem assistência de adultos; anda com seu método preferido de mobilidade, sem
auxílio externo.
- Entre 4 e 6 a: passa de sentado para de pé sem ajuda de MMSS. Anda dentro e
fora de casa, sem auxílio externo; sobe escadas e inicia habilidade p/ correr e pular.
- Entre 6 e 12 a: anda de forma independente, em casa e na comunidade, sem
limitações. Sobe escadas sem limitações, consegue pular e correr, porém a
elocidade, coordenação e equilíbrio são reduzidos.
- Entre 12 e 18 a: anda em casa, escola, fora de casa e na comunidade; sobe e
desce escadas sem uso de corrimão; pode participar de atividades físicas e esportes
dependendo das escolhas pessoais e fatores ambientais.
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NÍVEL II: anda sem auxílio de aparelhos e muletas; tem
limitações para andar fora de casa e na comunidade.2
- Antes de 2 a: consegue manter-se sentada com auxílio de MMSS. Arrasta-se com
a barriga ou engatinha com mãos e joelhos. Consegue passar para de pé e trocar
alguns passos segurando em móveis.
- Entre 2 e 4 a: dificuldade no equilíbrio sentado, quando usa as mãos para
manipular objetos. Passa de sentado para engatinhar ou vice-versa sem ajuda de
adultos. Engatinha com mãos e joelhos (recíproco). Puxa para de pé em superfície
estável. Anda segurando na mobília ou usando equipamento de mobilidade
assistiva, como meio preferido de mobilidade.
- Entre 4 e 6 a: senta em uma cadeira com ambas as mãos livres para manipular
objetos; passa de sentado para de pé e vice-versa, com apoio de MMSS. Anda
dentro de casa em pequenas distâncias, sem auxílio externo se a superfície for
plana. Sobe escadas com auxílio de corrimão, mas não é capaz de correr e pular.
- Entre 6 e 12 a: anda em casa e na comunidade, sobe escadas apoiando no
corrimão, mas com limitações para andar em superfícies desniveladas e inclinadas.
Apresenta dificuldade para correr e pular.
- Entre 12 e 18 a: anda na maioria dos ambientes, porém em longas distâncias, fora
de casa e na comunidade pode utilizar equipamentos assistivos para segurança.
Pode necessitar de adaptações para participar de atividades físicas e esportes.
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Nível III: consegue andar com auxílio de andadores ou muletas,
limitaçõespara andar fora de casa e na comunidade.3
- Antes de 2 a: mantém a postura sentada se existe suporte posterior. Rola e
arrasta-se para frente com a barriga.
- Entre 2 e 4 a: criança mantém-se sentada frequentemente em “W”; necessita
de ajuda de um adulto para assumir e manter a posição sentada. Arrasta-se
de barriga ou engatinha sem reciprocação. Pode tracionar-se para ficar em pé
e trocar alguns passos. Consegue dar alguns passos com auxílio de adultos
ou andador.
- Entre 4 e 6 a: senta-se em cadeira normal, porém necessita de suporte em
pelvis ou tronco para melhorar a função manual. Sai da cadeira ou passa para
sentar-se, tracionando-se, quando a superfície do solo for estável. Anda com auxílio
de andadores e/ou muletas em superfícies planas. Sobe escadas com ajuda de
adulto. Necessita de cadeiras de rodas para longas distâncias.
- Entre 6 e 12 a: anda no domicílio e na comunidade com o auxílio de muletas
ou andadores. Sobe escadas com corrimão. Dependendo da função dos membros
superiores a criança impulsiona a cadeira de rodas manualmente, ou são
transportadas quando viajando por longas distâncias ou terrenos irregulares fora de
casa.
- Entre 12 e 18 a: são capazes de andar usando equipamento assistivo.
Quando sentados necessitam de adaptações no assento para alinhamento
pélvico e equilíbrio; assistência física para transferências; fora de casa são
transportados por cadeiras de rodas; adaptações para participar de
atividades físicas/ esportes.
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Nível IV: anda com auxílio externo, com limitações, e necessita de cadeiras
de rodas para andar fora de casa e na comunidade.4
- Antes de 2 a: tem controle cervical, mas necessita de suporte de tronco para
sentar-se. Pode conseguir rolar para prono ou supino.
- Entre 2 e 4 a: permanece sentada, quando colocada na posição, mas não
consegue liberar as mãos para alguma função. Necessita de adaptações
para sentar-se e ficar em pé. Locomove-se em curtas distâncias, rolando,
arrastando-se de barriga, ou engatinhando sem reciprocação.
- Entre 4 e 6 a: senta-se em cadeira adaptada. Consegue sair da cadeira ou
sentar-se nela, usando os membros superiores, com ajuda de um adulto.
Anda com andador em curtas distâncias, com dificuldades em curvas e para
manter o equilíbrio em terrenos irregulares. Pode adquirir autonomia com
cadeira de rodas motorizada.
- Entre 6 e 12 a: mantém as aquisições motoras realizados antes dos 6 anos
de idade, consegue independência em cadeira de rodas motorizada.
- Entre 12 e 18 a: usa andador para mobilidade na maioria dos ambientes;
assistência física para transferências, suporta peso nas pernas para ajudar
passar para de pé; em casa pode caminhar pequenas distãncias com andador;
opera cadeira de rodas elétrica com assistência; adaptações para participar de
esportes e atividades físicas.
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Nível V: mobilidade gravemente limitada, mesmo com aparelhos e
adaptações5
- Antes de 2 a: incapaz de manter o controle cervical em prono ou sentado.
Necessita de ajuda de adulto para rolar.
- Entre 2 e 4 a: comprometimento motor impede a aquisição de controle
cervical e da postura sentada; ou qualquer tipo de
locomoção.
- Entre 4 e 6 a: comprometimento físico impede qualquer tipo de aquisição
motora. Totalmente dependente em locomoção.
- Entre 6 e 12 a: necessita de adaptações para sentar-se, é totalmente
dependente em AVD e locomoção. Algumas crianças, com inúmeras adaptações
conseguem dirigir uma cadeira de rodas motorizada.
- Entre 12 e 18 a: São transportados em cadeiras de rodas manual em todos os
ambientes; são limitados em manter posturas antigravitacionais de cabeça e tronco,
movimentos de braços e pernas; tecnologia assistiva é usada para aumentar
alinhamento postural; auto-mobilidade em cadeira de rodas elétrica e para participar
de esportes.

Marisa Cotta Mancini, Departamento de Terapia Ocupacional, EEFFTO, UFMG

134

ANEXO F- CRAIG HOSPITAL INVENTORY OF ENVIRONMENTAL FACTORS CHIEF
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ANEXO G – VERSÃO TRADUZIDA DO CHIEF
Inventário de Fatores Ambientais do Hospital Craig
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ANEXO H – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – COEP
Projeto: Tradução e adaptação do questionário Craig Hospital Inventory of
Environmental Factors

144

145

146

ANEXO I – AUTORIZAÇÃO DOS AUTORES DO CHIEF
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ANEXO J – SCHOOL FUNCTION ASSESSMENT

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

ANEXO K - PARECER DO COMITÊ DE ËTICA EM PESQUISA – COEP
Projeto: O efeito moderador do ambiente na relação entre gravidade do
comprometimento e participação em crianças com paralisia cerebral.
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

TÍTULO DO PROJETO
Tradução e Adaptação Cultural do Instrumento – Craig Hospital Inventory of
Environmental Factors (CHIEF)
INFORMAÇÕES
Você está sendo convidado para participar de um projeto de pesquisa que tem por
objetivo avaliar o impacto do ambiente na participação social de crianças e jovens
com comprometimento motor. Este estudo é parte do projeto de doutorado do
investigador principal e será desenvolvido na Escola de Educação Física,
Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Universidade Federal de Minas Gerais.
DESCRIÇÃO DO QUESTIONÁRIO
Você responderá a um questionário com 25 questões relacionadas ao a sua
percepção do impacto das barreiras ambientais na participação social enfrentadas
pelo(a) seu(ua) filho(a) no dia-a-dia. Para cada uma das pergunta, você será
indagado com relação à freqüência e magnitude de uma determinada barreira. Por
exemplo, nos últimos 12 meses, com qual freqüência você tem percebido que a
disponibilidade de transporte tem sido um problema na vida do(a) seu(ua) filho(a)?
Quando esse problema ocorre, você percebe como um problema grande ou
pequeno na vida dele(a)? No final da administração do questionário gostaríamos de
saber também a sua opinião sobre a clareza das perguntas. Teve alguma pergunta
que você não entendeu ou teve dificuldade? Teve alguma pergunta que não estava
clara? Teve alguma palavra que foi de difícil compreensão?
Para garantir o sigilo das suas respostas, nos utilizaremos um número para
fazer a sua identificação ao invés do seu nome. Todos os participantes serão
solicitados a responderem novamente a esse mesmo questionário, após uma
semana, entretanto, isso acontecerá somente se você concordar e se for sorteado
para respondê-lo novamente. O tempo estimado para a aplicação do questionário e
indagação sobre a clareza do instrumento é de 45 minutos e para a re-administração
do questionário é de 20 minutos. A entrevista será realizada no local que for mais
adequado para você em comum acordo com o investigador.
RISCOS
Você não terá nenhum risco em participar desse projeto, além daqueles presentes
no seu dia-a-dia.
BENEFÍCIOS
Não haverá nenhum benefício direto nem para você nem para o(a) seu(ua) filho(a),
mas os resultados obtidos por esse estudo poderão colaborar no estabelecimento do
perfil de sujeitos com incapacidades possibilitando um melhor direcionamento das
medidas terapêuticas.
NATUREZA VOLUNTÁRIA DO ESTUDO/LIBERDADE PARA SE RETIRAR
A sua participação é inteiramente voluntária. O direito de recusar a participar do
estudo por qualquer razão lhe será garantido.
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PAGAMENTO
Não haverá nenhuma forma de pagamento.
DECLARAÇÂO E ASSINATURA
Eu, ______________________________________________ li e entendi todas as
informações sobre o estudo, sendo os objetivos e procedimentos explicados
claramente. Tive tempo suficiente para considerar a proposta de participação no
estudo e oportunidade de tirar todas as minhas dúvidas. Estou assinando este termo
voluntariamente e, tenho direito, de agora ou mais tarde, discutir qualquer dúvida a
relação ao projeto.
Sheyla Rossana Cavalcanti Furtado - pesquisadora (3476-7640/9873-2643)
Profa. Dra. Marisa Cotta Mancini - orientadora (3409-4790)
Comissão de Ética em Pesquisa da UFMG – (3409-4592) Fax (31) 3409-4516 Av.
Presidente Antônio Carlos 6627, Unidade Administrativa II, 2o andar –sala 2005,
CEP: 31270-901, BH – MG. E-mail:coep@prpq.ufmg.br
Assinando este termo de consentimento, eu estou indicando que concordo em
participar do estudo.
_____________________________________
Assinatura do Participante
RG: _______________________________
End: _______________________________
CPF: _______________________________

_______________________
Data

__________________________________
Assinatura da Testemunha
RG: _______________________________
End: _______________________________
CPF: _______________________________

_______________________
Data

____________________________________
Assinatura do Pesquisador
RG: 03999998-2 IFP
CPF: 583.803.027-53
End: UFMG – Departamento de Fisioterapia
Av. Presidente Antônio Carlos, 6627
Campus Pampulha – Belo Horizonte (MG)

_______________________
Data
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
(Pais ou Responsáveis – criança com idade entre 7 a 12 anos)

TÍTULO DO PROJETO
O efeito moderador do ambiente na relação entre a gravidade do comprometimento
motor e a participação social em crianças com Paralisia Cerebral
INFORMAÇÕES
Você e seu(ua) filho(a) estão sendo convidados para participar de um projeto de
pesquisa que tem por objetivo avaliar o impacto do ambiente na participação social
de crianças e jovens com comprometimento motor. Este estudo é parte do projeto de
doutorado do investigador principal e será desenvolvido na Escola de Educação
Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Universidade Federal de Minas Gerais.
DESCRIÇÃO DO QUESTIONÁRIO
Você responderá a um questionário com 25 questões relacionadas ao impacto das
barreiras ambientais na participação social enfrentadas pelo(a) seu(ua) filho(a),
identificando a frequência e magnitude dessas barreiras. Também será realizada a
classificação do comprometimento motor do(a) seu(ua) filho(a). Essa classificação
será realizada, pelo investigador principal, através da observação da maneira
preferencial de subir e descer escada, o grau de independência para andar em
ambientes internos e externos, a locomoção para curtas e longas distâncias, a
necessidade de auxílio de outras pessoas e o uso de órteses. Para garantir o seu
anonimato e a do(a) seu(ua) filho(a) serão utilizados códigos numéricos não
havendo, portanto, divulgação em nenhum momento do nome de vocês. O tempo
médio para responder o questionário é em torno de 20 minutos e a da classificação
do grau de mobilidade em torno de 30 minutos.
RISCOS
Você e nem o(a) seu(ua) filho(a) não terão nenhum risco em participar desse
projeto, além daqueles presentes no seu dia-a-dia.
BENEFÍCIOS
Não haverá nenhum benefício direto nem para você nem para o(a) seu(ua) filho(a),
mas os resultados obtidos por esse estudo poderão colaborar no estabelecimento do
perfil de sujeitos com incapacidades possibilitando um melhor direcionamento das
medidas terapêuticas.
NATUREZA VOLUNTÁRIA DO ESTUDO/LIBERDADE PARA SE RETIRAR
A sua participação e a do(a) seu(ua) filho(a) é voluntária. O direito de ambos de se
recusar a participar do estudo por qualquer razão será garantido.
PAGAMENTO
Não haverá nenhuma forma de pagamento. A entrevista será realizada no local que
for mais adequado para você e para o(a) seu(ua) filho(a) em comum acordo com o
investigador.

164

DECLARAÇÂO E ASSINATURA
Pais ou responsável
Eu, ______________________________________________ li e entendi todas as
informações sobre o estudo, sendo os objetivos e procedimentos explicados
claramente. Tive tempo suficiente para considerar a minha proposta de participação
no estudo, assim como, o(a) do(a) meu(inha) filho(a) e oportunidade de tirar todas as
minhas dúvidas. Estou assinando este termo voluntariamente e, tenho direito, de
agora ou mais tarde, discutir qualquer dúvida a relação ao projeto.
Menor
Eu, ______________________________________________ fui informado(a)
verbalmente sobre o estudo e todas as minhas dúvidas foram esclarecidas. Tive
tempo suficiente para considerar a minha proposta de participação no estudo, assim
como, o(a) do(a) meu(inha) responsável. Estou assinando este termo
voluntariamente e, tenho direito, de agora ou mais tarde, discutir qualquer dúvida a
relação ao projeto.
Sheyla Rossana Cavalcanti Furtado - pesquisadora (3476-7640/9873-2643)
Profa. Dra. Marisa Cotta Mancini - orientadora (3409-4790)
Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG – (3409-4592) Fax (31) 3409-4516 Av.
Presidente Antônio Carlos 6627, Unidade Administrativa II, 2o andar –sala 2005,
CEP: 31270-901, BH – MG. E-mail:coep@prpq.ufmg.br
Assinando este termo de consentimento, eu estou indicando que concordo em
participar do estudo.
_____________________________________
Assinatura do Pais ou Responsável
RG: _______________________________
CPF: _______________________________
End: _______________________________
__________________________________
Assinatura da Testemunha
RG: _______________________________
CPF: _______________________________
End: _______________________________

_______________________
Data

____________________________________
Assinatura do Pesquisador
RG: 03999998-2 IFP
CPF: 583.803.027-53
End: UFMG – Departamento de Fisioterapia
Av. Presidente Antônio Carlos, 6627
Campus Pampulha – Belo Horizonte (MG)

_______________________
Data

_______________________
Data
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
(Adolescente entre 13 e 17 anos)

TÍTULO DO PROJETO
O efeito moderador do ambiente na relação entre a gravidade do comprometimento
motor e a participação social em crianças com Paralisia Cerebral
INFORMAÇÕES
Você e seus pais ou responsáveis estão sendo convidados a participar de um
projeto de pesquisa que tem por objetivo avaliar o impacto do ambiente na
participação social de crianças e jovens com diferentes graus de comprometimento
motor. Este estudo é parte do projeto de doutorado do investigador principal e será
desenvolvido na Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da
Universidade Federal de Minas Gerais.
DESCRIÇÃO DO ESTUDO
Inicialmente o investigador principal observará a maneira que você prefere andar em
ambientes internos e externos, subir e descer escada, locomover por curtas e longas
distâncias, correr e pular. Essa observação objetiva classificar o seu grau de
mobilidade. Além dessa avaliação, o seu responsável responderá a um questionário
com 25 questões relacionadas ao impacto das barreiras ambientais no seu dia-a-dia,
identificando a frequência e magnitude dessas barreiras. Serão feitas perguntas, por
exemplo, como esta: Qual a percepção do seu responsável com relação à
freqüência com que a disponibilidade de transporte tem sido um problema para
você? Quando esse problema ocorre, ele tem sido um grande ou pequeno problema
para você? Para garantir o seu anonimato e de seu responsável serão utilizados
números ao invés de nomes, não havendo, portanto, a divulgação em nenhum
momento da identidade de vocês. Estima-se um tempo médio para responder o
questionário em torno de 20 minutos e para realizar a classificação do grau de
mobilidade em torno de 30 minutos. Caso você e seu responsável concordem será
realizado um contato com o(a) seu(ua) professor(a) para verificar a disponibilidade
dele(a) para responder a um questionário que avaliará a sua participação na escola.
As entrevistas, assim como, a avaliação da mobilidade serão realizadas no local que
for mais adequado para vocês em comum acordo com o investigador.
RISCOS
Não haverá nenhum risco em participar desse projeto, além daqueles presentes no
seu dia-a-dia.
BENEFÍCIOS
Não haverá nenhum benefício direto para os participantes, mas os resultados
obtidos por esse estudo poderão colaborar no estabelecimento do perfil de sujeitos
com incapacidades possibilitando um melhor direcionamento das medidas
terapêuticas.
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NATUREZA VOLUNTÁRIA DO ESTUDO/LIBERDADE PARA SE RETIRAR
A sua participação, assim como, do(a) seu(ua) responsável e do(a) seu(ua)
professor(a) é voluntária. O direito de vocês de se recusarem a participar do estudo
por qualquer razão será garantido.
PAGAMENTO
Não haverá nenhuma forma de pagamento.
DECLARAÇÂO E ASSINATURA
Eu, ______________________________________________ li e entendi todas as
informações sobre o estudo, sendo os objetivos e procedimentos explicados
claramente. Tive tempo suficiente para considerar a proposta de participação no
estudo e oportunidade de tirar todas as minhas dúvidas. Estou assinando este termo
voluntariamente e, tenho direito, de agora ou mais tarde, discutir qualquer dúvida
com relação ao projeto.
Sheyla Rossana Cavalcanti Furtado - pesquisadora (3476-7640/9873-2643)
Profa. Dra. Marisa Cotta Mancini - orientadora (3409-4790)
Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG – (3409-4592) Fax (31) 3409-4516 Av.
Presidente Antônio Carlos 6627, Unidade Administrativa II, 2o andar –sala 2005,
CEP: 31270-901, BH – MG. E-mail:coep@prpq.ufmg.br
Assinando este termo de consentimento, eu estou indicando que concordo em
participar do estudo.

_____________________________________
Assinatura do Participante

_______________________
Data

RG: _______________________________
CPF: _______________________________
End: _______________________________

____________________________________
Assinatura da Testemunha

_______________________
Data

RG: _______________________________
CPF: _______________________________
End: _______________________________

____________________________________
Assinatura do Pesquisador
RG: 03999998-2 IFP
CPF: 583.803.027-53
End: UFMG – Departamento de Fisioterapia
Av. Presidente Antônio Carlos, 6627
Campus Pampulha – Belo Horizonte (MG)

_______________________
Data
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
(Pais ou Responsável de adolescente entre 13 a 17 anos)

TÍTULO DO PROJETO
O efeito moderador do ambiente na relação entre a gravidade do comprometimento
motor e a participação social em crianças com Paralisia Cerebral
INFORMAÇÕES
Você e seu(ua) filho(a) estão sendo convidados para participar de um projeto de
pesquisa que tem por objetivo avaliar o impacto do ambiente na participação social
de crianças e jovens com diferentes graus de comprometimento motor. Este estudo
é parte do projeto de doutorado do investigador principal e será desenvolvido na
Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Universidade
Federal de Minas Gerais.
DESCRIÇÃO DO ESTUDO
Você responderá a um questionário com 25 questões relacionadas ao impacto das
barreiras ambientais na participação social enfrentadas pelo seu(ua) filho(a),
identificando a frequência e magnitude dessas barreiras. Também será realizada a
classificação do comprometimento motor do seu(ua) filho(a). Essa classificação será
realizada, pelo investigador principal, através da observação da maneira preferencial
de subir e descer escada, o grau de independência para andar em ambientes
internos e externos, a locomoção para curtas e longas distâncias, a necessidade de
auxílio de outras pessoas e o uso de órteses. Caso vocês concordem entraremos
em contato com o(a) professor(a) do(a) seu(ua) filho(a) para verificar a
disponibilidade dele(a) para responder a um questionário pequeno que informa
sobre a participação do(a) seu(ua) filho(a) na escola. Para garantir o anonimato de
todos os participantes serão utilizados códigos numéricos não havendo, portanto,
divulgação em nenhum momento dos nomes de vocês. O tempo médio para
responder o questionário é em torno de 20 minutos e a da classificação do grau de
mobilidade em torno de 30 minutos.
RISCOS
Você e nem o(a) seu(ua) filho(a) não terão nenhum risco em participar desse
projeto, além daqueles presentes no seu dia-a-dia.
BENEFÍCIOS
Não haverá nenhum benefício direto nem para você nem para o(a) seu(ua) filho(a),
mas os resultados obtidos por esse estudo poderão colaborar no estabelecimento do
perfil de sujeitos com incapacidades possibilitando um melhor direcionamento das
medidas terapêuticas.
NATUREZA VOLUNTÁRIA DO ESTUDO/LIBERDADE PARA SE RETIRAR
A sua participação e a do(a) seu(ua) filho(a) é voluntária. O direito de ambos de se
recusar a participar do estudo por qualquer razão será garantido.
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PAGAMENTO
Não haverá nenhuma forma de pagamento. A entrevista e a avaliação do
comprometimento motor serão realizadas no local que for mais adequado para
vocês em comum acordo com o investigador.
DECLARAÇÂO E ASSINATURA
Eu, ______________________________________________ li e entendi todas as
informações sobre o estudo, sendo os objetivos e procedimentos explicados
claramente. Tive tempo suficiente para considerar a minha proposta de participação,
assim como, do(a) meu(inha) filho(a) no estudo e oportunidade de tirar todas as
minhas dúvidas. Estou assinando este termo voluntariamente e, tenho direito, de
agora ou mais tarde, discutir qualquer dúvida a relação ao projeto.
Sheyla Rossana Cavalcanti Furtado - pesquisadora (3476-7640/9873-2643)
Profa. Dra. Marisa Cotta Mancini - orientadora (3409-4790)
Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG – (3409-4592) Fax (31) 3409-4516 Av.
Presidente Antônio Carlos 6627, Unidade Administrativa II, 2o andar –sala 2005,
CEP: 31270-901, BH – MG. E-mail:coep@prpq.ufmg.br

Assinando este termo de consentimento, eu estou indicando que concordo em
participar do estudo.

_____________________________________
Assinatura do Pais ou Responsável

_______________________
Data

RG: _______________________________
CPF: _______________________________
End: _______________________________

____________________________________
Assinatura da Testemunha

_______________________
Data

RG: _______________________________
CPF: _______________________________
End: _______________________________

____________________________________
Assinatura do Pesquisador
RG: 03999998-2 IFP
CPF: 583.803.027-53
End: UFMG – Departamento de Fisioterapia
Av. Presidente Antônio Carlos, 6627
Campus Pampulha – Belo Horizonte (MG)

_______________________
Data
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - PROFESSOR

TÍTULO DO PROJETO
O efeito moderador do ambiente na relação entre a gravidade do comprometimento
motor e participação em crianças com paralisia cerebral
INFORMAÇÕES
Caro professor, você está sendo convidado para participar de um projeto de
pesquisa que tem por objetivo avaliar o impacto do ambiente na participação social
de crianças e jovens com diferentes graus de comprometimento motor. Este estudo
é parte do projeto de doutorado do investigador principal e será desenvolvido na
Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Universidade
Federal de Minas Gerais.
DESCRIÇÃO DO QUESTIONÁRIO
Você responderá a seis questões relacionadas à participação ativa do(a) seu(ua)
aluno(a) em diferentes ambientes escolares (sala, recreio, transporte, banheiro, na
transição da sala e para a sala e no lanche) de acordo com uma escala de
pontuação que varia de um a seis. A pontuação assinalada deve refletir o
envolvimento global da criança ou jovem no “fazer” da atividade. Para garantir o seu
anonimato serão utilizados códigos numéricos não havendo, portanto, divulgação
em nenhum momento do seu nome. O tempo médio para responder o questionário é
em torno de 30 minutos.
RISCOS
Você não terá nenhum risco em participar desse projeto, além daqueles presentes
no seu dia-a-dia.
BENEFÍCIOS
Você não terá nenhum benefício direto, mas os resultados obtidos por esse estudo
poderão colaborar no estabelecimento do perfil de sujeitos com incapacidades
possibilitando um melhor direcionamento das medidas terapêuticas.
NATUREZA VOLUNTÁRIA DO ESTUDO/LIBERDADE PARA SE RETIRAR
A sua participação é voluntária e você tem direito de se recusar a participar do
estudo por qualquer razão.
PAGAMENTO
Não haverá nenhuma forma de pagamento. A entrevista será realizada na escola no
horário de maior conveniência para você em comum acordo com o investigador.
DECLARAÇÂO E ASSINATURA
Eu, ______________________________________________ li e entendi todas as
informações sobre o estudo, sendo os objetivos e procedimentos explicados
claramente. Tive tempo suficiente para considerar a proposta de participação no
estudo e oportunidade de tirar todas as minhas dúvidas. Estou assinando este termo
voluntariamente e, tenho direito, de agora ou mais tarde, discutir qualquer dúvida a
relação ao projeto.
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Sheyla Rossana Cavalcanti Furtado - pesquisadora (3476-7640/9873-2643)
Profa. Dra. Marisa Cotta Mancini - orientadora (3409-4790)
Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG – (3409-4592) Fax (31) 3409-4516 Av.
Presidente Antônio Carlos 6627, Unidade Administrativa II, 2o andar –sala 2005,
CEP: 31270-901, BH – MG. E-mail:coep@prpq.ufmg.br

Assinando este termo de consentimento, eu estou indicando que concordo em
participar do estudo.

_____________________________________
Assinatura do Participante

_______________________
Data

RG: _______________________________
CPF: _______________________________
End: _______________________________

____________________________________
Assinatura da Testemunha

_______________________
Data

RG: _______________________________
CPF: _______________________________
End: _______________________________

____________________________________
Assinatura do Pesquisador
RG: 03999998-2 IFP
CPF: 583.803.027-53
End: UFMG – Departamento de Fisioterapia
Av. Presidente Antônio Carlos, 6627
Campus Pampulha – Belo Horizonte (MG)

_______________________
Data
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APÊNDICE - C

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional
Departamento de Fisioterapia
e-mail: eeffto-dfit@ufmg.br
Telefax: (31)3409-4783

AUTORIZAÇÃO

Eu________________________________________________

autorizo

___________________________________________________

a

a

fornecer

informações à pesquisadora Sheyla Rossana Cavalcanti Furtado, doutoranda do
Curso de Pós-graduação em Ciências da Reabilitação da Universidade Federal
de Minas Gerias, sobre a participação escolar do(a) meu(inha) filho(a),
_____________________________________________ que é aluno(a) dessa
instituição.

Belo Horizonte, ____ de ______________ de 200__.

___________________________________________

