
Introdução Resultados

● Baseado no observado até o momento, é possível  que alguns jovens precisem 
do suporte de um profissional que conheça o instrumento para fazer a distinção 
entre níveis. 

● A disponibilidade deste instrumento em Português contribuirá para uma maior 
inclusão dos indivíduos com PC no processo de conhecimento e cuidado com a 
própria saúde, o que pode favorecer a realização do cuidado centrado no 
indivíduo e o planejamento de intervenções de forma mais colaborativa 
entre os profissionais de saúde e seus pacientes com PC no Brasil. 

Conclusão

● Desenho do estudo: tradução e adaptação cultural². 
● Número do Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE): 

36531620.8.0000.5504
● Participantes: 

Tabela 1. Caracterização da amostra

● Amostrada Esperada: 5; Amostra Recrutada até o momento: 4.
● Etapas:

● Análise dos dados: Os relatos dos participantes serão analisados 
qualitativamente. 
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● Versão traduzida para
 o  Português:

● Tradução: 
O  instrumento foi traduzido 
para o português brasileiro 
sem discrepâncias com 
relação aos aspectos 
linguísticos entre os 
idiomas.

Figura 1. Layout da versão traduzida do Questionário de 
autorrelato GMFCS-E&R: para jovens com idade de 12 a 18 
anos. OBS: apenas parte do instrumento está ilustrada.
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● Traduzir e adaptar culturalmente o instrumento GMFCS E&R-self-report 
Questionnaire: for Young People Aged 12-18 Years para o Português 
Brasileiro. 

● Agradecemos ao CanChild pela disponibilização do instrumento, e aos voluntários 
participantes da pesquisa.

● Pesquisa fomentada pelo: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico(CNPq); Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica da 
UFSCar (PIBIC); e pelo Emerging Leaders in America Program (ELAP), do 
Governo do Canadá.

Agradecimentos

Objetivo 

● Versão adaptada por Bartlett e Gorter em 2011 do Sistema de Classificação 
da Função Motora Grossa (GMFCS E&R) para crianças com Paralisia 
Cerebral (PC)¹. 
 

● O GMFCS-E&R-Self-Report Questionnaire: for Young People Aged 
12-18 Years foi desenvolvido originalmente na língua inglesa pelo CanChild 
Center for Childhood Disability Research (Canadá). 

● Nesta versão o próprio jovem classifica sua função motora a partir da 
escolha de uma das descrições entre as 5 possíveis (nível I-V), de acordo 
com a qual ele(a) mais se identifica. 

● A descrição dos níveis nesta versão inicia-se pelo nível V (mais 
comprometido) e termina com o nível I (menos comprometido).  

➔ Critérios de exclusão: não ter 
diagnóstico de PC, idade 
inferior a 12 ou superior a 18 
anos; não ter nível cognitivo 
para compreender e responder 
sozinho o instrumento; não 
concordar com os Termos de 
Assentimento/Consentimento;

➔ Descontinuidade: Falta de 
interesse/Dificuldade em 
continuar participando.

➔ Critérios de inclusão: 
diagnóstico de PC, idade 
entre  12 e 18 anos, e nível 
cognitivo para compreender e 
responder sozinho o 
instrumento; ter acesso à 
internet para participar de 
forma remota; concordar com 
os Termos de Consentimento/ 
Assentimento. 

➔ Adaptação cultural (em andamento): 

→ Finalizada esta etapa, se  iniciará o processo de validação. Após validada, a 
versão em português estará disponível  para download gratuito no site 
www.canchild.ca

Participante Sexo Idade Estado de Origem
P1 Masculino 16 anos São Paulo  
P2 Feminino 16 anos São Paulo 
P3 Masculino 13 anos Minas Gerais
P4 Masculino 14 anos Minas Gerais 

Relata fácil compreensão sem 
sugestões de alteraçãoP1

•Considerou todas as descrições muito fáceis, 
por isso não fez nenhum comentário 
•Não foi feita nenhuma observação de mudança

Relata fácil compreensão com 
sugestões de alteraçãoP2

•Linguagem compreensiva. Relatou dúvida com 
relação a similaridade do nível III e IV
•Observação do avaliador: Necessidade de 
pensarmos acerca da construção de um 
material de apoio que diferencie os níveis 
descritos

Relata fácil compreensão sem 
sugestões de alteraçãoP4

•Comentou que entendeu tudo e não fez 
nenhum comentário de modificação 
•Observação do avaliador: Apesar do relatado, o 
participante assinalou todas as 5 opções e não 
apenas 1, como orientado

P3
•Disse que entendeu tudo e não sugeriu 
nenhuma alteração
•Observação do avaliador: Apesar do descrito, 
assinalou 2 descrições e não apenas 1, como 
instruído

Relata fácil compreensão 
sem sugestões de alteração
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