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Introdução e objetivos: 

A Paralisia Cerebral (PC) engloba um grupo de desordens permanentes do 
desenvolvimento do movimento e postura, causando limitações nas atividades que são 
atribuídas a distúrbios não progressivos que ocorrem no desenvolvimento fetal ou 
cérebro infantil. Como consequências do quadro motor, podem ocorrer prejuízos nas 
habilidades para as atividades de vida diária, interferindo na independência da marcha, 
cuidados de higiene e vestuário, atividades sociais, cognitivas e comportamentais, 
favorecendo um impacto negativo na saúde e no bem-estar da criança e da família. A 
Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), assim como 
sua versão para crianças e jovens (CIF-CJ) é um sistema de classificação da função e 
incapacidade e, por se tratar de uma classificação extensa e complexa que abrange 
desde funções do corpo até fatores ambientais, sugere-se agrupar os códigos mais 
relevantes para diferentes doenças, formando-se os “Core Sets”. Este trabalho teve como 
objetivos: 1)Elaborar e validar um protocolo para avaliar o desempenho funcional de 
crianças com PC baseado na CIF e CIF-CJ, 2) testar o protocolo para verificar sua 
validade, confiabilidade e consistência interna  

Métodos: 
Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HCRP da FMRP-USP 
(processo n°6601/2012). Foi desenvolvido o protocolo DSF-PC que, em seguida, foi 
analisado pela população alvo (pais) e por especialistas (terapeutas) e, após 
adequações, foi aplicado junto a cuidadores de crianças com PC e de crianças com 
desenvolvimento típico  

Resultado: 
O DFS-PC apresentou confiabilidade intra e interexaminadores entre satisfatória e 
excelente na maioria dos domínios, o protocolo ficou composto de 111 questões 
distribuídas em 16 domínios e detectou diferenças entre crianças com PC em relação a 
crianças com desenvolvimento típico, apresentando diferença significativa em 12 dos 16 
domínios através do Teste de Mann-Whitney, assim como, apresentou excelente 
consistência interna com o valor de 0,9028 (pelo alpha de cronbach)  

Discussão e conclusão: 
O DFS-PC é considerado sensível para detectar diferenças entre grupos, assim como a 
alta confiabilidade e a excelente consistência interna indica que os itens têm pertinências 
semelhantes. Conclui-se que este protocolo é considerado válido, confiável e adequado 
para ser aplicado na população de crianças com PC.  


