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Introdução e objetivos: O Pediatric Arm Function Test (PAFT) foi
desenvolvido nos Estados Unidos para avaliar a capacidade da criança em
realizar tarefas com o membro superior mais acometido em tarefas
envolvendo o uso unilateral e bilateral dos braços. Visto que recentemente
nosso grupo de pesquisa traduziu e adaptou culturalmente este instrumento
para o português brasileiro, o objetivo do presente estudo foi testar a
validade da versão brasileira do PAFT em crianças com disfunções
neurológicas.

Métodos: Foram incluídas crianças entre dois e doze anos com diagnóstico
de Paralisia Cerebral (PC) ou Acidente Vascular Encefálico (AVE). A validade
convergente do PAFT foi testada comparando o escores obtidos com às
versões brasileiras do Sistema de Classificação da Habilidade Manual
(MACS), do Pediatric Motor Activity Log (PMAL) e do Teste da Caixa e
Blocos (TCB). A validade discriminante foi investigada comparando os
escores do PAFT com os da Escala de Equilíbrio Pediátrica (EEP) e do Gross
Motor Function Classification System (GMFCS). A validade de construto foi
examinada através do Coeficiente de Correlação Spearman (rho). O estudo
foi aceito pelo Comitê de Ética sob o parecer 1.093.319.

Resultado: Vinte e quatro crianças com idade média de 7 (±3) anos
participaram do processo de validação da versão brasileira do PAFT. A
amostra foi constituída, predominantemente, de crianças com
comprometimento leve (83%) no membro superior (MACS I e II), e 8,3% com
comprometimento grave (MACS V). Das vinte e quatro crianças, 15 tinham o
membro superior esquerdo mais comprometido. Assim como sua versão
original, o PAFT apresentou uma correlação moderada a alta com o PMAL, o
MACS e o TCB (validade convergente), enquanto que com o EEP e o GMFCS
encontramos uma correlação baixa (validade discriminante). As melhores
correlações foram observadas com os itens da sessão unilateral do PAFT.



Discussão e conclusão: O presente estudo demonstrou que, assim como
sua versão original, a versão brasileira do PAFT apresenta uma boa validade
convergente, confirmando que o instrumento avalia a qualidade de uso do
membro superior mais comprometido em atividades funcionais. A versão
brasileira do PAFT mostrou igualmente uma boa validade discriminante,
demonstrando que a medida proposta não é modificada por processos que
teoricamente não são relacionados ao objeto do instrumento.
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