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Introdução e objetivos: 
A incidência anual de Acidente Vascular Encefálico (AVE) em menores de 15 anos é de 
cerca de 2,52 casos para cada 100.000 casos de AVE. O aumento da incidência 
associado às incapacidades resultantes do AVE infantil vêm aumentando o interesse de 
pesquisadores sobre o impacto das alterações neurológicas e funcionais na vida destas 
crianças, e consequentemente na inserção destas na escola e, futuramente, no mercado 
de trabalho. Instrumentos de avaliação adequados são fundamentais para responder 
estes questionamentos. Assim, os objetivos deste estudo foram analisar os 
instrumentos de avaliação motora específicos para crianças com AVE, incluindo a 
análise das suas propriedades psicométricas e sua interação com a Classificação 
Internacional de Funcionalidade e Saúde (CIF).  
 
Métodos: 
Foi realizada uma revisão sistemática da literatura, seguindo o Preferred Reporting 
Items for Systematic reviews and Meta-Analyses (PRISMA). Cinco importantes bases 
de dados foram consultadas utilizando a combinação de termos relacionados aos 
instrumentos de medida e ao AVE infantil. Foram incluídos trabalhos: com instrumentos 
desenvolvidos ou validados para a população de crianças com AVE; publicados em 
português, inglês, francês ou espanhol, até março de 2014; e com qualidade 
metodológica avaliada pelo COSMIN.  
 
Resultado: 
Foram incluídos três estudos classificados com qualidade metodológica boa. Nestes, 
foram utilizados três instrumentos e 475 crianças foram avaliadas. Todos os estudos 
utilizaram o Pediatric Stroke Outcome Measure (PSOM), que se mostrou um 
instrumento válido e com boa confiabilidade interexaminador (ICC = 0.93; 95% CI, 0.76–
0.98). O Recurrence and Recovery Questionnaire, instrumento baseado no PSOM, mas 
em formato de entrevista telefônica, mostrou-se com boa concordância e um estimador 
confiável do PSOM. O modified Rankin Scale, mesmo não sendo validado para a 
população de crianças com AVE, mostrou-se confiável para esta população.  
 
Discussão e conclusão: 
Existem poucos instrumentos validados para a avaliação motora de crianças com AVE. 
Além disto, nenhum dos instrumentos encontrados foi traduzido e adaptado 
culturalmente para o português brasileiro. É urgente a necessidade da validação e 
investigação das demais propriedades psicométricas dos instrumentos para avaliação 
motora de crianças com AVE, possibilitando um diagnóstico funcional mais adequado e 
uma análise das alterações devido ao tratamento mais específica. 
 
 
 


