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Introducao: Em 2016 o Ministério da Saúde lançou o plano nacional de enfrentamento à Microcefalia orientando o uso de instrumentos
de avaliação padronizados. Além destes, a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade, e Saúde (CIF), desenvolvida e
preconizada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) possui aplicabilidade como ferramenta clínica avaliativa.

Objetivos: Realizar a ligação dos instrumentos de avaliação preconizados pelo Ministério da Saúde para lactentes com Microcefalia
associada ao Vírus Zika com a classificação internacional de funcionalidade, incapacidade e saúde.

Método: ligação de conteúdo comum entre instrumentos de coleta de dados utilizados no estudo denominado “O Desenvolvimento
Motor de Bebês com Síndrome Congênita Associada ao Vírus Zika” CAAE 55878016.3.0000.5268. Os intrumentos de avaliação
Medida da Função Motora Grossa (GMFM) e Affordance no ambiente domiciliar para o desenvolvimento motor – escala bebê –
AHEMD-IS, que avalia as oportunidades oferecidas pelos domicílios para o desenvolvimento motor, foram analisados a fim de
identificar conteúdos comuns entre seus itens e a CIF. Para tal, foi realizada a ligação dos conceitos de cada um deles com as categorias
da CIF da forma mais precisa. Dessa forma, foi estabelecido quais domínios da CIF estão presentes nos instrumentos, e, se estes são
compatíveis com a perspectiva biopsicossocial, preconizada pela OMS. Para realizar a ligação foi utilizada a metodologia proposta por
Cieza e colaboradores que estabelece oito regras para a ligação entre medidas de resultados e a CIF.

Resultados: O teste GMFM, possui 90 itens, destes, 88 foram associados ao componente da CIF atividade e participação (d) e 2 foram
relacionados à fatores ambientais (e), sendo então, este instrumento totalmente coberto. O questionário AHEMD-IS contém 51 itens,
destes, 32 foram relativos à fatores ambientais (e), 6 à função (b), 4 à fatores pessoais (f), 3 à atividade e participação (d), 3 itens não
cobertos (nc) pela CIF, referentes a conhecimentos sobre a família do indivíduo, e não há algo exclusivo deste. Um (1)ítem não definido-
saúde geral (nd-hg), e 1 ítem referente à condição de saúde (hc).

Conclusão: Os instrumentos analisados são capazes de determinar a experiência de lactentes com SCZKV com componentes da CIF
atividade e participação e fatores ambientais, predominantemente. Ambos os intrumentos não possuem item relacionado à estrutura (s).
Apesar de serem passíveis de ligação, são necessários outros instrumentos para cobertura de avaliação abrangente."
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