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Introdução e objetivos: As lesões no Sistema Nervoso Central (SNC)
levam frequentemente à assimetria entre os membros superiores
favorecendo o desuso aprendido. O Pediatric Arm Function Test (PAFT) é um
sistema de observação comportamental que avalia a capacidade das
crianças em realizar ações com o membro superior mais comprometido em
tarefas unilaterais e bilaterais. Disponível somente em inglês, o objetivo
deste estudo foi realizar a tradução e adaptação transcultural do PAFT à
língua portuguesa.

Métodos: O processo de tradução e adaptação cultural do manual,
formulário e escala de habilidade funcional (EHF) da versão original do
PAFT para a língua portuguesa brasileira, seguiu as seguintes etapas:
tradução inicial, retrotradução, comitê, pré-teste e aprovação do autor da
versão original. No pré-teste, o PAFT foi aplicado por um fisioterapeuta em
três crianças com Paralisa Cerebral (2,7 (± 0,6) anos de idade), utilizando as
informações do manual traduzido. A cotação foi feita por outros cinco
fisioterapeutas neurofuncionais, de maneira independente e sem
treinamento prévio, por meio da observação dos vídeos. A compreensão dos
itens foi testada por meio de uma escala de Likert de 5 níveis.

Resultado: As principais adequações culturais e lingüísticas realizadas
durante todo o processo ocorreram nas três primeiras fases. De modo geral,
na tradução inicial, os dois tradutores apresentaram versões semelhantes e
somente alguns comandos foram adaptados a fim de evitar ambiguidades.
Após a retrotradução, apenas um item foi modificado na folha de pontuação,
e no comitê formado por especialistas, duas tarefas foram modificadas.
Nenhum dos 22 itens do teste foi considerado “não compreensível” após
análise dos videos, apresentando níveis de compreensão superiores a 80%.



O tempo utilizado para aplicação do teste variou de 20-30 minutos,
correspondendo ao tempo médio de aplicação da versão original.

Discussão e conclusão: A versão em português do PAFT foi estabelecida
após o processo de tradução e adaptação transcultural. O resultado deste
trabalho auxiliará os fisioterapeutas neurofuncionais e os pesquisadores
brasileiros, que passam a contar com mais um instrumento de medida para
avaliar a atividade do membro superior mais comprometido de crianças com
lesão no SNC. A determinação das qualidades psicométricas da versão em
português do PAFT é fundamental para confirmar se o seu uso é válido e
confiável.
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