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Introducao: A criança com Síndrome de Down (SD) apresenta limitações de mobilidade ao longo do seu desenvolvimento. A utilização
de instrumentos padronizados, como o Gross Motor Function Measure (GMFM), contribui para indicação precisa e adequado
acompanhamento de intervenções fisioterapêuticas. Entretanto, as propriedades psicométricas do GMFM foram pouco estudadas nessa
população.

Objetivos: Verificar a confiabilidade teste-reteste do GMFM, versão 88, em crianças com SD até os cinco anos de idade.

Método: Trata-se de estudo metodológico, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, CAAE N° 68140617.7.0000.5147. O GMFM-
88 foi aplicado, por um examinador treinado, em nove crianças com SD, entre dois e cinco anos e 11 meses de idade, de ambos os sexos.
Todas as avaliações foram filmadas. Logo após a avaliação, o examinador assistiu aos vídeos e preencheu a folha de pontuação do teste
(1° Avaliação). Sete dias (ou mais) após a primeira pontuação, o examinador assistiu aos vídeos e pontuou novamente cada criança (2°
Avaliação). A consistência entre as duas avaliações (confiabilidade teste-reteste) foi verificada pelo Intraclass Correlation Coeficiente
(ICC) modelo 3.1, com Intervalo de Confiança (IC) de 95%. Foi avaliada a confiabilidade do escore total e de cada uma das cinco
dimensões do teste. O resultado do ICC foi interpretado com uma variação entre pequena correlação (0>ICC>0,25) e correlação muito
boa (ICC>0,75).

Resultados: Considerando o escore total do GMFM-88 em toda a amostra, a confiabilidade teste-reteste foi muito boa (ICC=0,95;
IC=0,771-0,988). As confiabilidades das dimensões A (ICC=0,98; IC=0,95-0,99), B (ICC=0,87; IC=0,42-0,97), D (ICC=0,83; IC=0,26-
0,96) e E (ICC=0,99; IC=0,98-0,99) foram muito boas e da dimensão C (ICC=0,72; IC=-0,215-0,93) foi considerada moderada. Apesar
do resultado satisfatório nos valores de ICC, os IC tiveram grande amplitude nas dimensões intermediárias: B, C e D.

Conclusão: O GMFM-88 é confiável para avaliação de mobilidade em crianças com SD, porém existe uma dificuldade em manter a
atenção e motivação das mesmas na realização de itens como sentar-se, transferir-se e engatinhar, sendo fundamental experiência do
examinador e filmagem das avaliações para pontuação mais fidedigna."
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