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Introdução e objetivos: O Pediatric Arm Function Test (PAFT) avalia a
capacidade da criança em realizar tarefas com o membro superior mais
acometido em tarefas envolvendo o uso unilateral e bilateral dos braços. No
entanto, este instrumento recentemente traduzido e adaptado culturalmente
para o português brasileiro, não tinha suas propriedades psicométricas
testadas. O objetivo deste estudo foi então analisar a confiabilidade inter e
intra-examinador assim como a consistência interna da versão brasileira do
PAFT.

Métodos: Para determinar a confiabilidade inter-examinador, dois
fisioterapeutas neurofuncionais pediátricos analisaram os vídeos das
crianças avaliadas pela versão brasileira do PAFT no primeiro dia de
avaliação. Para a confiabilidade intra-examinador, um dos fisioterapeutas
avaliou os vídeos do segundo dia de avaliação (intervalo de 17±11,6 dias).
Este último era cego em relação à qual avaliação foi realizada no primeiro
ou segundo dia. A confiabilidade intra e inter-examinador foi testada através
do Coeficiente de Correlação Intra-classe (CCI) e a consistência interna
através do Alpha de Cronbach (α). O estudo foi aceito pelo Comitê de Ética
em Pesquisa da UNICENTRO (parecer 1.093.319).

Resultado: Vinte crianças (7±2,8 anos de idade) com Paralisia Cerebral
(PC) ou Acidente Vascular Encefálico (AVE) participaram do estudo. O CCI
inter-examinador foi ≥0,75 em 18 das 22 tarefas e 0,96 para o escore total,
tendo uma concordância excelente. Na confiabilidade intra-examinador o
CCI foi ≥0,75 em 15 das 22 tarefas e escore total de 0,96. Nenhum item
obteve CCI inferior a 0,40 (i.e concordância fraca). A consistência interna da
Escala de Habilidade Funcional (EHF) do PAFT obteve um α de Cronbach de
0,97, demonstrando forte correlação entre os diferentes itens do teste da
versão brasileira.



Discussão e conclusão: O estudo conseguiu demonstrar a confiabilidade
intra-examinador, inter-examinador assim como um alto índice de
consistência interna da versão brasileira do PAFT para esta população, tal
como na versão original do instrumento. Assim, a versão brasileira do PAFT
é um instrumento confiável para ser utilizado pelos fisioterapeutas
neurofuncionais do Brasil para avaliar a função do membro superior de
crianças com PC ou AVE.
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