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RESUMO 

LOPES, R.R. Estudo da validade do Spinal Alignment and Range of Motion Measure e 

sua relação com a função motora grossa de crianças e adolescentes com paralisia 

cerebral, 2018. f.132 Tese  (Doutorado) - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. 

 

Este estudo teve por objetivo realizar a validação da versão brasileira do Spinal 

Alignment and Range of Motion Measure – SAROMM para uso junto à população brasileira 

de crianças e adolescentes com Paralisia Cerebral. MÉTODO: Trata-se de um estudo 

metodológico, transversal, desenvolvido em três etapas: ETAPA I: Fidedignidade da 

SAROMM-Br (Confiabilidade Interexaminadores) - participaram 25 crianças/adolescentes 

com paralisia cerebral (PC), distribuídas em cada nível de classificação motora de acordo com 

a GMFCS-E&R. ETAPA II: Validade discriminante da SAROMM-Br entre crianças com PC e 

crianças com desenvolvimento típico (DT) - participaram 50 crianças/adolescentes, sendo 25 

crianças/adolescentes com PC e 25 com DT; e entre os diferentes níveis motores (GMFCS-

E&R) de crianças/adolescentes com PC – participaram 100 crianças/adolescentes com PC, 

sendo 20 de cada nível motor do GMFCS-E&R. ETAPA III: Validade Concorrente entre a 

SAROMM-Br e Escala de Deficiências de Tronco (EDT) e entre a SAROMM-Br e a função 

motora (GMFM-66) - participaram 50 crianças/adolescentes com PC. As 

crianças/adolescentes com PC foram avaliadas no Centro Integrado de Reabilitação do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – CIR e na Clínica de 

Fisioterapia do Centro Universitário Barão de Mauá (CBM) no Ginásio de Neurologia, e as 

crianças/adolescentes com desenvolvimento típico (DT) foram avaliadas na CBM e no Vie 

Instituto de Habilitação Funcional. RESULTADOS: Na ETAPA I: a pontuação total e as 

médias de todas as variáveis da SAROMM apresentaram concordância alta ou quase perfeita 

(CCC - 0,981- 0,998). Na ETAPA II: as crianças/adolescentes com DT apresentaram as médias 

das variáveis da SAROMM-Br próximas de 0 (zero), significativamente menores que as 

médias das crianças/adolescentes com PC, sendo que estas apresentam maior variabilidade e 

dispersão de seus valores. As variáveis pontuação total SAROMM-Br e ADM total 

apresentam maior potencial discriminante entre os níveis de GMFCS-E&R, sendo capaz de 

distinguir crianças/adolescentes entre todos os níveis, exceto entre os níveis I e II, e nível II e 

III. Já a variável Média Tornozelo possui menor potencial discriminante entre os níveis de 

GMFCS-E&R, sendo capaz de discriminar apenas as crianças/adolescentes nível V dos 

demais níveis. Na ETAPA III: as correlações entre GMFM-66, pontuação total da SAROMM-

Br, médias coluna, joelho, membros superiores e total ADM foram consideradas boas a 

excelentes (-0.76-0.89). A correlação entre GMFM-66 e a variável média quadril da 

SAROMM-Br foi considerada moderada à boa. Entretanto, a correlação da GMFM-66 com a 

variável tornozelo da SAROMM-Br foi considerada pobre. As correlações entre a pontuação 

total da SAROMM-Br, ADM total da SAROMM-Br e total da EDT foram consideradas boas 

a excelentes (-0.78-0.80). Em relação às variáveis específicas da SAROMM-Br, as médias de 

coluna, membros superiores, e total ADM apresentaram melhores correlações, de moderada a 

excelente, com as variáveis estático (-0.78-0.84), dinâmico (-0,65-0,75), coordenação (-0,74-

0.79) e pontuação total da EDT (-0,78-0.84). A variável média de tornozelo da SAROMM-Br 

foi a que deteve correlações consideradas mais baixas com as variáveis EDT (-0.14-0.21). 

CONCLUSÃO: A SAROMM-Br é um instrumento confiável e válido para avaliar 

crianças/adolescentes brasileiros com PC de diferentes níveis motores e tipos clínicos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: SAROMM, estudos de validação, postura, paralisia cerebral. 



ABSTRACT 

 

LOPES, R.R. Study of the validity of the Spinal Alignment and Range of Motion 

Measure and its relation with the gross motor function of children and adolescents with 

cerebral palsy, 2018. f.132 Tese  (Doutorado) - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. 

 This study aimed to validate the Brazilian version of the Spinal Alignment and 

Range of Motion Measure - SAROMM for use in the Brazilian population of children and 

adolescents with Cerebral Palsy. METHOD: This is a cross-sectional, methodological study 

developed in three stages: STAGE I: Reliability of SAROMM-Br (Inter-Relay Reliability) - 25 

children / adolescents with cerebral palsy (PC) participated in each level of motor 

classification accordance with GMFCS-E & R. STAGE II: Discriminant validity of SAROMM-

Br among children with CP and children with typical development (DT) - 50 children / 

adolescents participated, 25 children / adolescents with CP and 25 with DT; and between the 

different motor levels (GMFCS-E & R) of children / adolescents with PC - participated 100 

children / adolescents with PC, 20 of each GMFCS-E & R motor level. STAGE III: 

Competitive Validity between SAROMM-Br and Trunk Deficiency Scale (EDT) and between 

SAROMM-Br and motor function (GMFM-66) - 50 children / adolescents with PC 

participated. The children / adolescents with CP were evaluated at the Integrated 

Rehabilitation Center of the Hospital das Clínicas of the Ribeirão Preto Medical School (CIR) 

and at the Physiotherapy Clinic of the Barão de Mauá University Center (CBM) at the 

Gymnasium of Neurology, and the children / adolescents with typical development (TD) were 

evaluated in the CBM and in the Vie Instituto de Habilitação Funcional. RESULTS: In 

STAGE I: the total score and means of all SAROMM variables presented high or near perfect 

agreement (CCC - 0.981-0.998). In STAGE II: the children / adolescents with TD presented the 

means of the variables of the SAROMM-Br close to 0 (zero), significantly lower than the 

means of the children / adolescents with CP, being that they present greater variability and 

dispersion of their values. The variables total score SAROMM-Br and total ADM present a 

greater discriminant potential between the levels of GMFCS-E & R, being able to distinguish 

children / adolescents between all levels, except between levels I and II, and level II and III. 

The mean ankle variable has a lower discriminant potential between GMFCS-E & R levels, 

being able to discriminate only children / adolescents level V of the other levels. In STAGE III: 

correlations between GMFM-66, total SAROMM-Br score, median spine, knee, upper limb 

and total ADM were considered good to excellent (-0.76-0.89). The correlation between 

GMFM-66 and the median variable of SAROMM-Br was considered moderate to good. 

However, the correlation of GMFM-66 with the anomalous variable of SAROMM-Br was 

considered poor. Correlations between total SAROMM-Br score, total SAROMM-Br and 

ADM and total EDT score were considered good to excellent (-0.78-0.80). In relation to the 

SAROMM-Br specific variables, the mean values of the spine, upper limbs, and total ADM 

presented better correlations, moderate to excellent, with the variables static (-0.78-0.84), 

dynamic (-0.65-0, 75), coordination (-0.74-0.79) and total EDT score (-0.78-0.84). The 

average ankle variable of SAROMM-Br was the one that had correlations considered lower 

with the EDT variables (-0.14-0.21). CONCLUSION: SAROMM-Br is a reliable and valid 

instrument to evaluate Brazilian children / adolescents with PCs of different motor levels and 

clinical types. 

 

KEY WORDS: SAROMM, Validation Studies, Posture, Cerebral Palsy. 
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Este trabalho faz parte dos estudos do grupo de pesquisa do Laboratório de Ensino e 

Pesquisa de Terapia Ocupacional na Infância e Adolescência
1
 (LEPTOI), dentro da linha de 

pesquisa Desempenho ocupacional de crianças e adolescentes em diferentes contextos.  

O LEPTOI reúne ações e projetos de pesquisa, ensino e extensão que se propõem a 

integrar aspectos clínicos e sociais, a partir de duas linhas centrais de pesquisa: Formação 

profissional (perfil dos estudantes de Terapia Ocupacional, acompanhamento de ingressantes 

através do processo de tutoria institucional, desenvolvimento de estratégias de ensino em 

terapia ocupacional: tecnologia e arte) e Desempenho ocupacional de crianças e 

adolescentes em diferentes contextos (desenvolvimento em condições adversas – violência 

doméstica, pobreza e institucionalização; doenças crônicas, hospitalização, deficiências; 

comportamento lúdico e de lazer de crianças e adolescente, cuidadores), linha na qual se 

insere o presente estudo. 

As investigações a partir desta linha estão centradas no desenvolvimento infanto-

juvenil, com ênfase para o desempenho nas ocupações mais importantes para o seguimento 

etário em questão: atividades de vida diária (AVD), atividades de vida diária instrumentais 

(AVDI), o brincar, a educação (escola) e a participação social. Pretende-se, desta forma, 

aprofundar a compreensão acerca da influência dos eventos de vida sobre o desenvolvimento 

de crianças e adolescentes, na perspectiva da Terapia Ocupacional, ou seja, atentando para as 

habilidades de desempenho mais importantes na garantia da participação em contextos de 

vida, para cada etapa deste período do curso de vida (infância e adolescência). 

Em 2005 conclui minha graduação em fisioterapia, e desde, a época da graduação 

apresentava interesse pela área de neurorreabilitação. Em 2006 iniciei a pós-graduação em 

Intervenções em Neuropediatria pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), onde 

desenvolvi meu trabalho de conclusão de pós-graduação lato sensu relacionado à Paralisia 

Cerebral e no mesmo ano comecei a executar, com muito orgulho, a função de fisioterapeuta 

na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ribeirão Preto – SP (APAE-RP), qual 

trabalhei por 7 anos com muito carinho, amor e, acima de tudo, respeito ao próximo. 

Trabalhar na APAE, me fez crescer muito profissionalmente, mas não só isso, promoveu um 

crescer como ser humano, neste período pude participar ativamente de momentos quando a 

esperança dos pais em ver seu filho realizar os primeiros passos, o engatinhar ou até mesmo o 

                                                           
1
 Grupo de pesquisa implementado pela Profa. Dra. Luzia Iara Pfeifer, em janeiro de 2005, na Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto – FMRP – USP. Em janeiro de 2008 a Profa. Dra. Maria Paula Panúncio Pinto, 

passou a integrar, em parceria, a coordenação do laboratório. O LEPTOI vem sendo mantido com auxílio 

financeiro da FMRP, FAEPA, CNPQ e FAPESP.              
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ato de simplesmente controlar a cabeça, compartilhado comigo como amigo ou profissional. 

Os dias, meses, anos se passavam e cada vez mais eu tinha certeza que era necessário buscar 

mais conhecimento, mais técnicas, simplesmente buscar mais para poder ajudar estas pessoas 

que de fato são especiais.  Sempre gostei muito de avaliação, pois sabemos que uma avaliação 

adequada trará resultados na reabilitação, isso foi o suficiente para pesquisar cada vez mais 

por instrumentos de avaliação e, como muitos fisioterapeutas, também me admiro quando o 

assunto é coluna vertebral, e buscando analisar este segmento importante do nosso corpo, não 

foi encontrada nenhuma avaliação validada para as crianças e adolescentes com Paralisia 

Cerebral. Ao decorrer dos anos realizei capacitação para a utilização de escalas de avaliação 

em neurologia, entretanto, a busca sobre conhecimento nunca era sanada. Entrei em contato 

com a Profa. Dra. Luzia Iara Pfeifer a qual me recebeu com um sorriso sincero, amigo e neste 

momento sabia que iria dar certo, ela me apresentou a SAROMM, uma escala que 

complementa os pontos que eu acreditava ser importante para avaliação. Realizei meu 

mestrado com a Adaptação Transcultural da SAROMM e com o conhecimento deste 

instrumento de avaliação a partir deste dia, intensifiquei minhas pesquisas acerca do tema e 

percebi a escassez de artigos sobre um assunto tão importante o que me impulsionou a realizar 

este trabalho com muito mais vontade. E é com muito carinho e gratidão que escrevo esta tese 

de doutorado. Espero que esta avaliação possa ser compartilhada por muitos profissionais a 

fim de ajudar os terapeutas e as crianças com Paralisia Cerebral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2 INTRODUÇÃO 
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2.1 A criança e o adolescente com paralisia cerebral 

 

A Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), fornece 

uma nova concepção para a compreensão de saúde e incapacidade, onde a funcionalidade e a 

incapacidade são consideradas como resultantes da interação entre três componentes: a 

disfunção apresentada pelo indivíduo nas funções e estruturas do corpo, a limitação de suas 

atividades funcionais e a restrição na participação social. Além disso, a CIF agrega os fatores 

contextuais que podem influenciar o desempenho em atividades e participação, os quais 

podem agir como facilitadores ou limitadores da funcionalidade de um indivíduo (OMS, 

2003). Neste mesmo sentido, considerando a particularidade entre as possíveis manifestações 

clínicas de incapacidade e condições de saúde em crianças e adolescentes, a Organização 

Mundial de Saúde (2006), apresentou a Classificação Internacional de Incapacidade e Saúde 

para Crianças e Jovens (CIF-CJ) derivadas da CIF.   

Desta forma a principal contribuição da CIF é permitir uma mudança no foco das 

consequências das doenças para a funcionalidade e como ela pode ser melhorada para se 

alcançar uma vida produtiva e realizadora (SCHIARITI et al., 2014). Os componentes da CIF 

e CIF-CJ interagem de maneira dinâmica, sendo que a mudança em um deles pode gerar 

modificações em vários outros (IBRAGIMOVA et al., 2009).  

Este modelo oferece um alicerce para coleta de dados em todos os componentes 

contribuintes para funcionalidade e incapacidade, e encoraja a exploração das associações e 

relações causais entre eles em diferentes populações (OSTENSJO et al., 2004). Dentre essas 

populações, de grande interesse para a pesquisa, encontram-se as crianças com diagnóstico de 

paralisia cerebral (PC); visto que compõem o grupo com desordem neuromotora mais comum 

encontrada por terapeutas que trabalham com crianças (BARTLETT; BIRMINGHAM, 2003).   

A Paralisia Cerebral é descrita como um grupo de desordens permanentes relacionadas 

ao desenvolvimento do movimento e da postura, que causa limitações funcionais atribuídas a 

distúrbios não progressivos no cérebro fetal ou infantil em desenvolvimento (ROSENBAUM 

et al., 2007). Estas desordens motoras são frequentemente acompanhadas por distúrbios da 

sensação, percepção, cognição, comunicação e comportamento podendo estar associada com a 

epilepsia e problemas musculoesqueléticos secundários (ROSENBAUM et al., 2007; 

NOVAK, 2014).  

Desta forma, a PC promove alterações nos três componentes da CIF, ou seja, leva a 

modificações em componentes de estrutura e função do corpo, como o aumento do tônus e a 

diminuição na força muscular; déficits na execução de atividades funcionais, como alterações 
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nos padrões da marcha; e menores índices de participação social, como diminuição nos 

escores obtidos em escalas funcionais (BAX et al., 2005; LIU; ZAINO; MCCOY, 2007; 

SCHIARITI; SELB; CIEZA; O’DONNELL, 2015). A figura 1 a seguir apresenta a aplicação 

da CIF-CJ para crianças e jovens com paralisia cerebral. 

 

Figura 1 - Aplicação do modelo da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde – 

Crianças e Jovens na Paralisia Cerebral. 

Fonte: (traduzido de Schiaritti; Massê, 2014) 

 

Por se tratar de uma condição neurológica complexa, a PC deve ser analisada 

considerando vários aspectos, entretanto, estas classificações são bastante extensas, sendo que 

a CIF é composta por 1454 aspectos de funcionalidade e a CIF-CJ em 1685 categorias 

(CIEZA et al., 2004; RIBERTO, 2011; SCHIARITY et al., 2014), o que torna quase inviável 

a utilização das mesmas em contextos clínicos e, neste sentido foram desenvolvidos os Core 

sets da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde para Crianças e 

Jovens com PC (CIF-CJ-PC) que permite a classificação de forma subdividida em cinco core 
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sets que precisam ainda ser aplicados, avaliados e validados em pacientes de diferentes países, 

para assegurar uma boa aplicabilidade através de contextos culturais, sociais e econômicos 

(SCHIARITI et al., 2015).  

A PC é a causa mais prevalente de comprometimento da função motora, com uma 

frequência de cerca de 1/500 nascimentos (O'SHEA, 2008). O Brasil é escasso sobre estudos 

demonstrativos quanto à prevalência e incidência da PC, porém é possível fazer uma projeção 

com base em outros países, cuja prevalência em países desenvolvidos varia de 1,5 a 5,9/1.000 

nascidos vivos; e nos países em desenvolvimento uma incidência de 7 por 1.000 nascidos 

vivos (ZANINI; CEMIN; PERALLES, 2009; FONSECA, 2011).  

O Censo brasileiro de 2000 identificou 24,6 milhões de pessoas com algum tipo de 

deficiência (14,5% da população brasileira). Foram detectados, no total de 24,6 milhões, 48% 

de pessoas com deficiência visual, 23% com deficiência motora, 17% com deficiência 

auditiva, 8% com deficiência intelectual e 4% com deficiência física (alteração completa ou 

parcial de um ou mais segmentos do corpo humano) (BRASIL, 2010), sendo que a PC pode 

ser classificada nos grupos de deficiência motora ou física. Acredita-se que no mundo existam 

mais de 17 milhões de pessoas com paralisia cerebral (CEREBRAL PALSY ALLIANCE, 

2015). 

Para uma melhor compreensão e tratamento da PC, algumas características devem ser 

consideradas para a classificação, como as alterações motoras, distribuição anatômica do 

comprometimento motor, os distúrbios associados e a classificação da funcionalidade 

(ROSENBAUM et al., 2007).  

Com relação às alterações motoras, a PC é classificada em três grupos de acordo com 

a alteração mais dominante, sendo eles: espástico, atáxico ou discinético. Dentro da 

classificação do discinético, há a diferenciação de distonia e coreoatetose. É recomendável 

que o termo “misto” seja evitado (ROSENBAUM et al., 2007).  

O tipo espástico é a alteração motora mais frequente e se caracteriza pelo aumento do 

tônus muscular dependente de velocidade, frente a uma estimulação tendinosa. 

Frequentemente a espasticidade é parte da Síndrome do Neurônio Motor Superior, junto com 

a hiperreflexia, clônus e sinal de Babinski positivo. Porém, outros componentes clínicos da 

espasticidade podem estar presentes como: alteração dos reflexos cutâneos e autonômicos, 

perda da destreza, paresia motora e fadigabilidade (RETHLEFSEN et al., 2010; SPOSITO; 

RIBERTO, 2010). 

A paralisia cerebral discinética caracteriza-se por movimentos involuntários, às vezes 

excessivos, produzindo posturas atípicas, mais evidentes quando o paciente inicia um 
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movimento voluntário; engloba a distonia (distúrbio motor em que contrações musculares 

involuntárias sustentadas ou intermitentes causam movimentos repetitivos ou torcionais e 

posturas anormais) e a discinesia (tônus instável, com a presença de movimentos 

involuntários e movimentação associada); é ocasionada por uma lesão do sistema 

extrapiramidal, principalmente nos núcleos da base (corpo estriado – striatum e globo pálido, 

substância negra e núcleo subtalâmico) (ROSENBAUM et al., 2007; RETHLEFSEN et al., 

2010; BRASIL, 2013). 

A forma atáxica caracteriza-se por um distúrbio da coordenação dos movimentos e 

alterações do equilíbrio, associados à hipotonia muscular apresentando, usualmente, uma 

marcha com aumento da base de sustentação e tremor intencional; podendo ser ocasionada 

por uma disfunção no cerebelo (ROTTA, 2002; ROSENBAUM et al., 2007). 

Quanto à distribuição topográfica, a PC é classificada em unilateral, quando um 

hemicorpo é comprometido, e em bilateral, quando ambos os lados são comprometidos 

(ROSENBAUM et al., 2007). A paralisia cerebral espástica bilateral é a mais frequente 

envolvendo 62% dos casos (38% diplégicas e 23% quadriplégicas) e a PC unilateral com 39% 

dos casos (CEREBRAL PALSY ALLIANCE, 2015). 

As desordens motoras frequentemente são acompanhadas pelo comprometimento dos 

sistemas musculoesquelético, neuromotor e sensorial, contribuindo para limitações nas 

atividades funcionais (BAX et al., 2005). Esta lesão pode resultar em alterações na estrutura e 

função de diversos sistemas orgânicos, especialmente o sistema nervoso e, secundariamente, 

os sistemas: muscular, sensorial, cardiorrespiratório, entre outros (CHEN; WOOLLACOTT, 

2007; CARLBERG; HADDERS-ALGRA, 2005; POLLOCK, DURWARD, ROWE; PAUL, 

2000, LIU, ZAINO; MCCOY, 2007). Neste mesmo sentido, três em cada quatro indivíduos 

sentem dor; um em cada dois apresenta algum grau de deficiência intelectual; um em cada três 

não deambula e adquire luxação de quadril; um em cada quatro apresenta problema de 

linguagem, epilepsia, distúrbio de comportamento, incontinência urinária; um em cada cinco 

apresenta distúrbio do sono; um em cada dez é deficiente visual (NOVAK, 2014). 

 

2.2 Avaliação do desempenho funcional de crianças com PC segundo a CIF 

 

Em busca de classificar as crianças com Paralisia Cerebral alicerçado no modelo da 

CIF, considera-se importante considerar o desempenho relacionado à função motora grossa 

(GMFCS E&R), à função manual (MACS) e à comunicação (CFCS) (PALISANO et al., 

2018). 
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O Gross Motor Function Classification System Expanded & Revised (GMFCS E&R) é 

a escala mais utilizada para classificar o nível de comprometimento motor das funções 

motoras globais focando principalmente na função e comprometimento motor e não 

especificadamente a características intrínsecas como tônus e distribuição anatômica 

(BRASIL, 2013). A GMFCS E&R foi desenvolvida como um método para diferenciar 

crianças/adolescentes com diagnóstico de PC por níveis de mobilidade funcional em resposta 

às necessidades de se ter um sistema padronizado para medir a severidade da disfunção do 

movimento. A versão E&R foi apresentada, com alterações na classificação original na faixa 

etária de 6 a 12 anos, sendo adicionada a faixa etária de 12 a 18 anos (PALISANO et al., 

2008). Nesta nova versão, enfatizou-se a perspectiva de que o desempenho da função motora 

grossa é influenciado pelo ambiente físico, social e atitudes, bem como fatores pessoais como 

preferências, interesses e motivação (PALISANO et al., 2008; RETHLEFSEN et al., 2010).   

O GMFCS E&R é baseado no movimento iniciado voluntariamente, com ênfase no 

sentar, transferências e mobilidade. (PALISANO, et al., 2007; HIRATUKA; MATSUKURA; 

PFEIFER, 2010). O ponto principal está em determinar qual nível melhor representa as 

habilidades atuais da criança e as limitações na função motora, enfatizando o desempenho 

habitual da criança em casa, na escola e nos espaços comunitários e não o melhor 

desempenho, qualidade de movimento ou potencial de melhora. 

O Manual Ability Classification System (MACS) para crianças e adolescentes com PC 

de 4 a 18 anos (ELIASSON et al., 2006) e o Mini MACS para crianças de 0 até 4 anos 

(ELIASSON et al., 2017) tem como enfoque classificar o desempenho manual de crianças 

com PC durante a realização das atividades de vida diária em sua casa, na escola, ou na 

comunidade, sem manter o foco no lado afetado, ou no tipo de preensão manual (ELIASSON 

et al., 2006, 2017). Ele classifica os sujeitos em cinco níveis gradativos, assim como o 

GMFCS E&R, sendo que o nível I inclui as que manipulam objetos facilmente e o nível V as 

que não manipulam objetos e têm habilidades gravemente limitadas (SILVA; PFEIFER; 

FUNAYAMA, 2010). O nível é determinado pela entrevista de alguém que conhece a criança 

sobre o desempenho e a necessidade de ajuda que a criança precisa no manuseio dos objetos. 

O MACS não tem como objetivo distinguir entre as diferenças das capacidades das duas mãos 

(ARNER et al., 2008; IMMS; CARLIN; ELIASSON, 2010). 

O Communication Function Classification System (CFCS) pode ser preenchido pelos 

pais ou profissionais que estejam familiarizados com a comunicação da criança e tem por 

objetivo classificar o desempenho da comunicação diária dos indivíduos com paralisia 

cerebral em cinco níveis (HIDECKER et al., 2011). O nível I inclui crianças que são eficazes 
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na emissão e recepção de comunicações com parceiros desconhecidos e conhecidos e, no 

outro lado, o nível V inclui crianças que são raramente eficazes na emissão e recepção de 

comunicações, mesmo com parceiros conhecidos (HIDECKER et al., 2011). 

 

2.3 Avaliação da estrutura e função do corpo de crianças com PC segundo a CIF 

 

De acordo com os conhecimentos adquiridos ao longo dos anos no campo de pesquisa 

e o desenvolvimento dos modelos conceituais de deficiência; mudanças em relação à forma de 

propor avaliações ou intervenções clínicas para crianças com PC também foram ocorrendo. 

Após o surgimento do CIF, os pesquisadores passaram a desenvolver estudos sobre a 

funcionalidade e a incapacidade, bem como sobre a influência de fatores contextuais sobre as 

condições de saúde de crianças com PC. 

O domínio de funcionalidade e incapacidade mais estudado e descrito em crianças 

com PC é o de “ funções e estruturas corpo". Este é definido como as funções fisiológicas dos 

sistemas do corporais e as partes anatômicas do corpo (OMS, 2003). As alterações neste 

domínio são chamadas de deficiências, ou seja, são caracterizadas como um desvio 

significativo ou perda em relação ao padrão normativo. 

Estudos prévios têm relatado que crianças com PC apresentam deficiências em vários 

sistemas do corpo, incluindo os sistemas nervoso, respiratório, cardiovascular e músculo-

esquelético. O principal fator limitante em crianças com PC é a falta de coordenação da 

ativação muscular; caracterizada por diminuição no recrutamento de unidades motoras assim 

como a presença de co-contração dos músculos agonistas e antagonistas em torno das 

articulações. Portanto, a presença de espasticidade, fraqueza e encurtamento muscular,  assim 

como déficits na coordenação e no equilíbrio têm sido relatados nesta população 

(JOZEFCZYK, 2002; GRAHAM; SELBER, 2003; PASCUAL-PASCUAL, 2007; 

ROSENBAUM et al., 2007; SPOSIT0; RIBERTO, 2010; BRASIL, 2013). 

O controle postural é responsável pelo posicionamento adequado do corpo no espaço, 

preservando a estabilidade e o alinhamento corporal (GRAAF-PETERS et al., 2007). 

Forssberg (1994) e Van Der Heide (2005), definem que o controle postural é organizado em 

dois níveis funcionais. O primeiro nível é composto por um ajuste específico de direção, 

quando o equilíbrio do corpo está em perigo, ocorre à geração de padrões específicos de 

direção de ajustamento. Já o segundo nível de controle postural está envolvido no ajuste 

específico de direção de acordo com fatores multissensorial, relacionado à entrada aferente 

dos sistemas somatossensorial, visual e sistema vestibular, aonde a modulação pode ser 
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conseguida alterando a ordem pela qual os músculos são solicitados. Estudos revelam que 

crianças com PC apresentam limitações no controle postural quando comparadas às crianças 

com desenvolvimento típico (DONKER et. al., 2008; LIU; ZAINO; MCCOY, 2007; ROSE 

et. al., 2002). A incoordenação na ativação da musculatura postural é uma explicação para 

esse déficit (GRAAF-PETERS et al., 2007). 

Avaliações clínicas também devem ser consideradas para identificar o desempenho 

motor da criança ou adolescente com PC decorrente dos problemas musculoesqueléticos 

secundários patologia como: contraturas musculares e tendíneas, rigidez articular, luxações e 

subluxações do quadril e deformidade na coluna podem se desenvolver ao longo da vida e 

estão relacionados ao crescimento físico e à espasticidade muscular (JOZEFCZYK, 2002; 

GRAHAM; SELBER, 2003; PASCUAL-PASCUAL, 2007; ROSENBAUM et al., 2007; 

SPOSITO; RIBERTO, 2010; BRASIL, 2013).   

Os problemas musculoesqueléticos secundários à PC podem levar à alteração da 

mobilidade funcional, como contraturas musculares e tendíneas, rigidez articular, 

deslocamento de quadril e deformidade na coluna, podem se desenvolver ao longo da vida e 

estão relacionados ao crescimento físico, espasticidade muscular, entre outros (JOZEFCZYK, 

2002; GRAHAM; SELBER, 2003; PASCUAL-PASCUAL, 2007; ROSENBAUM et al., 

2007; SPOSIT0; RIBERTO, 2010; BRASIL, 2013). Um dos principais preditivos dessas 

alterações de mobilidade funcional de crianças/adolescentes com PC concentra-se nas 

propriedades intrínsecas relacionadas ao controle de tronco. Os músculos do tronco, no dia a 

dia, participam das atividades que envolvem os membros, podendo atuar como: motores 

primários ou sinergistas em movimentos voluntários do tronco (CARR; HARRISON; 

STEPHENS, 1994), respondem automaticamente às perturbações inesperadas do corpo e/ou 

do membro (DAVIES, 2000) e, dessa maneira, toda e qualquer alteração desses componentes 

podem influenciar de forma significativa as atividades e desempenho funcional da 

criança/adolescente com PC. O controle de tronco é uma habilidade motora básica e um 

componente crucial para execução de muitas atividades, desta forma, entendendo que o tronco 

tem valor fundamental nas funções motoras globais e nas funções manuais e, portanto, 

necessita ser avaliado para completar uma compreensão mais global da criança e do 

adolescente com PC (SAETHER; HELBOSTAD; ADDE; JORGENSEN; VIK, 2013; PHAM 

et al,. 2016).   
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2.3.1  Spinal Alignment and Rrange of Motion Measure - SAROMM 

 

A Spinal Alignment and Range of Motion Measure - SAROMM (ANEXO A) foi 

desenvolvida como ferramenta discriminativa para ser usada em reabilitação. Avalia os 

desvios posturais comuns em PC, focados principalmente nas alterações de tronco, além de 

avaliar a extensibilidade muscular de regiões que fazem ligação direta do tronco como o 

quadril e o ombro e extremidades como tornozelo. A SAROMM indica se a 

criança/adolescente apresenta o alinhamento ou a amplitude de movimento normal ou 

anormal. Os itens que a escala avalia, foram desenvolvidos com conhecimento das variações 

postural (sentado – engatinhar – marcha), alinhamento e variedade de limitações de 

movimentos de crianças com PC (BARTLETT, 2005).  

  A medida inicialmente foi composta por nove itens; alinhamento cervical, torácico e 

lombar no plano sagital o alinhamento da coluna vertebral no plano frontal, quadril em 

extensão, abdução, extensão de joelho, dorsiflexão do tornozelo e movimentos de 

extremidades (BARTLETT, 2005).  

A SAROMM foi refinada por um grupo de pesquisadores de Peterborough, Ontorio, 

Canadá em 2001, sendo que, após revisões foram incluídos itens de rotação externa de quadril 

e extensibilidade de isquiotibiais, separando itens para lado direito e esquerdo, assim como, 

foram incluídos três níveis de classificação: Leve, Moderado e Grave, além de viabilizarem a 

escala ordinal de seis para cinco pontos ordinais. Foi sugerido também um ensaio de três 

tentativas devido às dificuldades encontradas em crianças com deficiência cognitiva. A escala 

SAROMM possui quatro itens para alinhamento da coluna vertebral e onze itens para 

amplitude de movimento e capacidade de extensão muscular que são testados bilateralmente. 

Cada item é pontuado em escala ordinal de cinco pontos, onde zero é a capacidade de alinhar 

normalmente sem limitação passiva e quatro para desvios graves no alinhamento da coluna ou 

limitação na amplitude de movimento ou extensibilidade muscular. A SAROMM inclui itens 

mais susceptíveis de influenciar a aquisição ou manutenção de habilidades motoras básicas, 

como: rolar, engatinhar, sentar, puxar-se para em pé, transferir e andar, por isso maior 

enfoque no tronco e menor em extremidades (BARTLETT, 2005).  

Ainda há poucos estudos utilizando esta avaliação, podendo ser citados somente cinco. 

Wright e Bartlett (2010) realizaram um estudo para descrever as distribuições de 

contratura e desalinhamento da coluna vertebral em adolescentes com paralisia cerebral (PC) 

e determinar associações com idade, gênero e função. Para tal utilizaram a SAROMM, o 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=7401558288&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=35588836300&zone=
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GMFCS e a Escala de Atividades para Crianças (ASK). Participaram da pesquisa Duzentos e 

vinte e cinco adolescentes (122 do sexo masculino; média de 14 anos e 8 meses de idade; DP 

1 ano e 8 meses). Verificaram que há influência do gênero e idade no desempenho de 

alinhamento e amplitude de movimento. 

 Compreendendo que o desenvolvimento de desalinhamentos da coluna vertebral e 

limitação da amplitude de movimento são condições musculoesqueléticas secundárias bem 

conhecidas, experimentadas por muitas crianças e jovens com PC, Bartlet (2013) desenvolveu 

um instrumento discriminativo e preditivo para obter uma estimativa geral das limitações no 

alinhamento e amplitude de movimento para uso em pesquisas abrangentes em reabilitação 

chamada de SAROMM. Este instrumento é planejado como um exame detalhado de regiões 

específicas do corpo através de avaliações padronizadas e cuidadosamente conduzidas da 

escala. A autora relata que estudos utilizando a SAROMM embora não mencionado no artigo, 

encontraram um aspecto particularmente problemático em treinamento para uso em pesquisa: 

diferenciando as pontuações de 0 e 1 para os itens de extremidade, apesar dos detalhes no 

manual de treinamento (disponível em http://www.can-child.ca/en/measures /saromm.asp).  

 Chen et al. (2013a) tiveram como objetivo avaliar a validade, responsividade e as 

propriedades clinimétricas da Spinal Alignment and Range of Motion Measure (SAROMM) 

em crianças com PC. Participaram deste estudo 62 crianças Tailandesas com PC, sendo 40 do 

sexo masculino e idade média de 3 anos e 11 meses. A manifestação clínica quanto a 

espasticidade estava presente em 56 crianças (PC espástica); 53 foram classificadas 

topograficamente como PC bilateral, enquanto nove tinham envolvimento unilateral dos 

membros. Quanto ao GMFCS E&R, 33 crianças foram classificadas I a III e 23 nos níveis IV 

ou V. A validade de construto foi determinada avaliando a força da correlação entre o 

SAROMM de alinhamento espinhal (SAROMM-SA), o SAROMM de amplitude de 

movimento (SAROMM-ROM) e o SAROMM total (SAROMM-total) e medidas de 

construção, incluindo o Medida da Função Motora Grossa (GMFM-66) e Medidas de 

Independência Funcional para Crianças (WeeFIM). As propriedades clinimétricas do 

SAROMM permitem aos avaliadores determinarem se uma alteração na pontuação do 

SAROMM representa uma mudança clinicamente significativa. 

O estudo de Chen et al (2013a) buscou identificar preditores para as mudanças de 

vários resultados de desenvolvimento em crianças pré-escolares com PC. Participaram 78 

crianças (49 meninos, 29 meninas) Tailandesas com PC (média de idade: 3 anos, 8 meses; 

DP: 1 ano, 7 meses; variação: 1 ano a 5 anos, 6 meses). Foram examinados oito preditores 

http://www.can-child.ca/en/measures%20/saromm.asp
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potenciais: idade, sexo, subtipo CP, nível do Sistema de Classificação da Função Motora 

Grossa (GMFCS), controle motor seletivo, Escala de Ashworth Modificada e as subescalas 

alinhamento espinhal (SA) e amplitude de movimento do Alinhamento da Coluna Vertebral e 

Faixa de Medida de movimento (SAROMM). Os resultados de desenvolvimento para 

cognição, linguagem, autoajuda e funções sociais e motoras foram medidos no início e um 

acompanhamento de 6 meses com o Inventário de Desenvolvimento Abrangente para Bebês e 

Crianças. O modelo de regressão mostrou que o nível GMFCS foi um preditor negativo para 

mudança de linguagem, função motora, função social  e auto-ajuda. SAROMM-SA foi um 

preditor negativo para mudança cognitiva. Os níveis e a idade do GMFCS são fortes 

preditores negativos para a mudança da maioria dos domínios de desenvolvimento nessas 

crianças. 

McDowell, Duffy e Lundy (2017) realizaram uma pesquisa para verificar a relação 

entre a dor crônica em crianças Irlandesas com PC e o comprometimento motor (GMFCS e 

SAROMM) e  a saúde geral da criança. Participaram 123 pessoas com PC entre 4 a 27 anos 

de idade. Verificou-se que altos níveis de dor foram registrados nos casos mais graves de PC 

(GMFCS V e maior pontuação no SAROMM), concluindo-se que o manejo da dor em jovens 

com comprometimento musculoesquelético e cognitivo grave representa um enorme desafio 

para os cuidadores e profissionais.  

No Brasil, Lopes (2014) realizou um estudo metodológico, cuja proposta foi adaptar e 

validar o instrumento de avaliação SAROMM para Alinhamento do Tronco e Amplitude de 

Movimento de movimento de crianças/adolescentes brasileiros com Paralisia Cerebral.  O 

processo de adaptação transcultural seguiu as etapas propostas por Beaton et al. (2000), divido 

em seis estágios compostos por tradução inicial, seguido pela síntese das traduções, 

retrotradução para a língua de origem e submissão à autora. Foi realizada uma análise de 

consistência interna, análise da versão pré–final, validade de construto e de confiabilidade da 

escala. Os critérios de significância e precisão dos instrumentos de medidas utilizados foram 

equivalência conceitual e experimental dos itens e equivalência semântica e idiomática. 

Participaram da pesquisa 10 especialistas da área de saúde (02 Médicos, 03 Terapeutas 

Ocupacionais e 05 Fisioterapeutas) para etapa de validade de cosntructo, e 50 

crianças/adolescentes com PC as quais foram avaliadas através da SAROMM para as etapas 

de análise da versão pré-final e da confiabilidade. As avaliações foram filmadas para posterior 

análise da confiabilidade inter e intra-observador, através do Coeficiente de concordância de 

Kappa e consistência interna pelo Alpha de Cronbach.  

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=35564446300&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=15832173200&zone=
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A consistência interna da SAROMM foi avaliada pelo Alpha de Cronbach obtendo 

índices de 0.76 e 0.74, o que correspondem a um alto grau de consistência interna do 

instrumento (SILVA; RIBEIRO-FILHO, 2006). Os resultados de confiabilidade intra-

examindador demonstraram um índice de concordância quase perfeita para todos os itens 

avaliados (LANDIS; KOCH,  1977). Porém a confiabilidade inter-examinadores apresentou-

se entre os itens referentes à Flexão de Quadril Esquerdo, Rotação Interna de Quadril Direito, 

Extensão de Joelho Esquerdo e Dorsiflexão, uma concordância discreta e uma concordância 

pobre no item Flexão Plantar.  

A adaptação transcultural da SAROMM para a população brasileira foi considerada 

válida quanto seu construto, sua semântica, seu conteúdo e aplicabilidade para sua utilização 

junto à crianças e adolescentes com paralisia cerebral, sendo um importante instrumento para 

medida de desfecho. Entretanto, a partir dos resultados referentes à confiabilidade 

interexaminadores, observa-se a necessidade de se investigar mais a fundo a fidedignidade da 

SAROMM-Br, bem como continuar o processo de validação da escala Spinal Alignment and 

Range of Motion Measure - SAROMM.  

 

2.4 Validação da Spinal Alignment and Range of Motion Measure – SAROMM 

 

  A validade de um instrumento evidencia se ele verdadeiramente mede o que se 

pretende medir. Há várias maneiras de estimar a validade, sendo as principais: a validade de 

conteúdo, a validade de constructo e a validade de critério.  

  A validade de conteúdo diz respeito se o instrumento reflete o propósito para o qual 

está sendo desenvolvido e baseia-se nos julgamentos de especialistas. Não existe análise 

estatística para avaliar a validade de conteúdo (SILVA; RIBEIRO-FILHO, 2006).  

 Outra forma de avaliar a validade de um instrumento é por meio da validade de 

constructo que é a capacidade de um instrumento de medir a hipótese que está sendo 

investigada. Assim, validade do constructo começa com a definição conceitual dos tópicos do 

constructo que devem ser medidos, analisando a estrutura interna de seus componentes e a 

relação teórica de seus resultados na escala, com critérios de acordo com as evidências 

encontradas (SILVA; RIBEIRO-FILHO, 2006; HULLEY; MARTIN; CUMMINGS, 2003; 

STEINER; NORMAN, 2008).  Podem ser observados na literatura diferentes métodos 

empregados para a verificação da validade de constructo, com a validade discriminante (ou de 

grupos contrastados). A validade discriminante consiste no estabelecimento de dois grupos de 

indivíduos dos quais se suspeita que apresentem resultado extremamente alto ou baixo nas 
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características medidas pelo instrumento. Se esta diferença for comprovada estatisticamente, 

confirma-se a validade discriminante do instrumento. 

Por fim a validade de critério que avalia o grau em que as medidas do instrumento se 

assemelham com as medidas obtidas por outro instrumento já validado e confiável para a 

população alvo, de preferência um padrão-ouro que tenha sido utilizado e aceito na área em 

questão. A validade de critério concorrente avalia a correlação da escala que está sendo 

validada com outra medida do critério, sendo ambas obtidas ao mesmo tempo. Na validade de 

critério preditiva, a medida deve ser capaz de predizer um comportamento ou desempenho 

futuro (SILVA; RIBEIRO-FILHO, 2006; VALDERAS; FERRER; ALONSO, 2005; 

STEINER; NORMAN, 2008).  

A partir disto, considerando a importância da avaliação de tronco de crianças e 

adolescentes com PC, como aspectos a serem considerados no processo de reabilitação e da 

necessidade de um instrumento traduzido e validado que realize esta avaliação de forma 

objetiva, é que desenvolvemos este estudo, realizando a análise da fidedignidade, a validação 

de constructo do tipo discriminante e validade de critério do tipo concorrente da Spinal 

Alignment and Range of Motion Measure - SAROMM para uso junto à população brasileira. 
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3 OBJETIVOS 
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3.1 Objetivo geral  

 

Realizar estudo da validade da versão brasileira do instrumento de medida 

denominado Spinal Alignment and Range of Motion Measure – SAROMM (Avaliação para 

alinhamento do tronco e Amplitude de Movimento) para uso junto à população brasileira de 

crianças e adolescentes com Paralisia Cerebral. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

Avaliar a fidedignidade da SAROMM-Br (Confiabilidade Interexaminadores);  

Avaliar a validade discriminante da SAROMM-Br entre crianças com PC e crianças 

com desenvolvimento típico e entre as diferentes classificações motoras funcionais de 

crianças com PC por meio da GMFCS E&R; 

Verificar a validade concorrente entre as escalas de tronco SAROMM-Br e Escala de 

Deficiências de Tronco (EDT) e entre o alinhamento de tronco (SAROMM-Br) e a função 

motora (GMFM-66).  
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4 MÉTODO
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4.1 Delineamento do estudo 

 

Esta pesquisa trata-se de um estudo metodológico, transversal, cuja proposta foi 

validar um instrumento de avaliação SAROMM-Br para Alinhamento do Tronco e Amplitude 

de Movimento de movimento de crianças/adolescentes brasileiros com Paralisia Cerebral 

(PC).  

 Tal estudo foi desenvolvido por meio de três etapas:  

ETAPA I: Fidedignidade da SAROMM-Br (Confiabilidade Interexaminadores); 

ETAPA II: Validade discriminante da SAROMM-Br entre crianças com PC e crianças com 

desenvolvimento típico e entre as diferentes classificações motoras funcionais de crianças 

com PC por meio da GMFCS E&R; 

ETAPA III: Correlação entre as escalas de tronco SAROMM-Br e Escala de Deficiências de 

Tronco (EDT) e entre o alinhamento de tronco (SAROMM-Br) e a função motora (GMFM-

66). 

 

Os critérios de significância e precisão dos instrumentos de medidas utilizados foram 

validade e confiabilidade. A validade diz respeito à capacidade do instrumento em medir de 

fato que propõe medir, ou seja, se o instrumento apresenta plena exatidão ao medir um 

determinado conceito, e confiabilidade está relacionada com a constância dos resultados 

obtidos quando o mesmo indivíduo, ou objeto, é avaliado, medido ou quantificado mais do 

que uma vez, ou seja, visa investigar a qualidade da mensuração e à variabilidade do 

estudo (REICHENHEIM, MORAES, 2007).  

 

4.1.1 Procedimentos éticos  

 

O projeto da pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, através do Processo HCRP nº 14822/2012, 

conforme Anexo B. Para início da coleta de dados, foi assinado o termo de consentimento 

livre e esclarecido, conforme Apêndice A. 
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4.1.2 Local das coletas  

 

As coletas de dados de todas as etapas, junto a crianças com PC, foram realizadas 

junto ao Centro Integrado de Reabilitação do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 

de Ribeirão Preto – CIR e na Clínica de Fisioterapia do Centro Universitário Barão de Mauá 

(CBM) no Ginásio de Neurologia. O pesquisador se deslocava aos locais das coletas, desta 

forma não foi necessário alteração nos dias de atendimentos das crianças/adolescentes que 

participaram desta pesquisa. Em ambos locais de aplicação, o pesquisador conduzia a 

criança/adolescente e seu responsável aos consultórios. Estes consultórios eram locais calmos 

e com poucas pessoas ao redor, e contavam com um tablado e materiais necessários como 

bancos em diferentes alturas, bola pequena e fita adesiva para aplicação dos instrumentos. 

Os dados das crianças com desenvolvimento típico (DT) foram coletas na clínica 

escola do Centro Universitário Barão de Mauá e no Vie Instituto de Habilitação Funcional.  

 

4.1.3 Critérios para seleção dos participantes  

 

Trata-se de uma amostra de conveniência, visto o acesso do pesquisador aos locais 

citados. Desta forma, uma população acessível para coleta de dados.  

Referentes às criança/adolescente com PC, os dois locais possibilitaram que a pesquisa 

contasse com criança/adolescente de diferentes níveis de comprometimento motor para 

compor a amostra.  

Para a inclusão destas crianças/adolescentes com PC na pesquisa destacam-se os 

critérios: 

a) Critério de inclusão: 

- Faixa etária entre 02 e 17 anos 

- Diagnóstico clínico de paralisia cerebral 

- Crianças que apresentam compreensão de ordens simples 

- Não apresentar outra patologia neurológica associada 

- Aceite dos responsáveis  

Para avaliação a compreensão de ordens simples, foi realizada consulta à equipe de 

reabilitação (fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos ou psicólogos).  

b) Critérios de exclusão: 

- Crianças com distúrbios associados como: surdez ou cegueira 

- Responsáveis que não assinassem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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- Referente às crianças com DT, as mesmas foram recrutadas de modo voluntário na 

comunidade. Os critérios de inclusão foram: 

- Faixa etária de 02 a 17 anos 

 - Não apresentar nenhum comprometimento neurológico e ortopédico,  

- Aceite dos responsáveis. 

 

4.2 ETAPA I - Fidedignidade da SAROMM-Br (Confiabilidade Interexaminadores)  

 

4.2.1 Participantes  

Nesta etapa contamos com a participação de 25 crianças/adolescentes, com 

diagnóstico clínico de PC, distribuídas em cada nível de classificação motora de acordo com a 

GMFCS-E&R (Anexo C), submetidos à avaliação apenas pela SAROMM-Br (Apêndice B). 

 

Tabela 1 - Demografia do estudo para verificar a fidedignidade da SAROMM-Br.  

Idade    

03 a 16 anos   

Sexo N % 

Feminino      10 40 

Masculino    15 60 

Total 25 100 

Quadro clínico N % 

Espástico         23 92 

Atáxico           02 08 

Discinético     00 00 

Total 25 100 

Topografia  N % 

Unilateral       04 16 

Bilateral         21 84 

Total 25 100 

Nível motor N % 

I    05 20 

II   05 20 
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III  05 20 

IV  05 20 

V   05 20 

Total 25 100 

 

4.2.2 Instrumentos 

 

GMFCS E&R 

Utilizada para classificar a mobilidade funcional das crianças/adolescentes com PC 

(PALISANO et al., 2008) e adaptada transculturalmente para o Brasil (SILVA et al., 2010-b), 

apresenta cinco níveis de classificação sobre mobilidade funcional que varia de Nível I a 

Nível V, que apresentam como características gerais: 

Nível I: Anda sem limitação 

Nível II: Anda com limitações  

Nível III: Anda utilizando um dispositivo manual de mobilidade 

Nível IV: Auto-mobilidade com limitações, podendo utilizar cadeira de rodas motorizada 

Nível V: Transportado em cadeira de rodas 

 

Figura 2 - Representação do Nível pela GMFCS E&R. 

 

 

Esta classificação também é dividida por faixa etária (0 a 2 anos, 2 a 4 anos, 4 a 6 

anos, 6 a 12 anos, 12 a 18 anos) respeitando o desenvolvimento motor esperado para cada 

idade. 

(disponível:https://canchild.ca/system/tenon/assets/attachments/000/000/075/original/GMFCS

-ER_Translation-Portuguese2.pdf).  

 

https://canchild.ca/system/tenon/assets/attachments/000/000/075/original/GMFCS-ER_Translation-Portuguese2.pdf
https://canchild.ca/system/tenon/assets/attachments/000/000/075/original/GMFCS-ER_Translation-Portuguese2.pdf


41 

 

SAROMM-Br 

A escala SAROMM (Apêndice B) visa medir o alinhamento de tronco das crianças 

com PC e avaliar a amplitude de movimento (ADM) das extremidades. Esta possui quatro 

itens para alinhamento da coluna vertebral e onze itens para amplitude de movimento que são 

testados bilateralmente, totalizando 26 itens. Os movimentos envolvidos são realizados nas 

articulações do quadril, joelho, tornozelo e membros superiores. Cada item é pontuado em 

escala ordinal de cinco pontos, onde zero (0) consiste no alinhamento ideal e amplitude 

completa dos movimentos, um (1) para as necessidades de auxílios leves ou comando verbal 

do avaliador para alinhamento da coluna e mínima limitação da amplitude de movimento, 

dois (2) para um auxilio leve do terapeuta, porém com limitações das crianças/adolescentes 

quanto à manutenção das posições por longos períodos e leve limitação da ADM, três (3) para 

auxilio moderado do avaliador e limitação moderada da criança/adolescente quanto a 

manutenção das posições e uma restrição moderada quanto a ADM e a pontuação quatro (4) 

para um auxilio intenso do avaliador e mesmo desta forma não será possível promover o 

alinhamento da coluna ou amplitude mínima espera da criança/adolescente. A pontuação 

máxima da SAROMM é equivalente a 104 pontos, sendo no máximo 16 pontos para a sub-

escala de alinhamento da coluna e 88 pontos para a sub-escala de amplitude de movimento. 

De tal forma quanto maior a pontuação pela SAROMM, menor controle de tronco e/ou menos 

amplitude de movimento essa criança/adolescente apresenta.  

A SAROMM passou pelo processo de adaptação transcultural para a população 

brasileira por Lopes; Pfeifer, (2014), denominada aqui de SAROMM-Br. 

 

4.2.3 Procedimentos para coleta de dados 

 

Para identificação dos participantes desta etapa da pesquisa, foi realizada a 

classificação das crianças/adolescentes através da GMFCS E&R, pelo pesquisador principal, 

buscando formar 5 (cinco) grupos de 5 (cinco) crianças (sendo 5 (cinco) crianças de cada 

nível motor: I a V). As coletas de dados foram. As crianças/adolescentes eram submetidas às 

tarefas descritas no manual da GMFCS E&R. Este processo de classificação foi executado de 

forma rápida, com duração máxima de 5 minutos, o que proporcionou uma aproximação do 

pesquisador com a criança/adolescente antes da aplicação do SAROMM-Br. 

Para a avaliação da confiabilidade interexaminador, a escala SAROMM-Br foi 

aplicada por dois diferentes avaliadores. As 25 crianças foram submetidas à avaliação através 

da SAROMM-Br. Sendo o pesquisador principal, fisioterapeuta, denominado como 
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Examinador 1 (Aval.1) e um fisioterapeuta, com experiência há mais de cinco anos na área de 

neuroinfantil, atuante no CIR, sendo o Examinador 2 (Aval.2). Primeiramente, o Aval.1 

entrou na sala de avaliação e avaliou pessoalmente cada criança e, posteriormente (com 

diferença entre 2 a 7 dias), o Aval.2 realizou o mesmo procedimento de contato pessoal com 

as mesmas crianças/adolescentes avaliadas pelo Aval.1.  

A aplicação da SAROMM-Br durou em média 25 minutos para cada 

criança/adolescente. A criança/adolescente era posicionada para avaliação dos itens 1 a 4 

(Alinhamento da coluna vertebral) e itens 25/26 (Membros Superiores), posicionada sentada 

sobre o tablado ou sobre um banco, sendo sempre necessário que este, estivesse em uma 

postura alinhada e posicionado com os pés ao chão, distância preservada com ângulo poplíteo 

a 90º sem flexão maior de 90º de quadril, respeitando caso a criança/adolescente apresentasse 

contratura muscular que o mantivesse acima de 90º de flexão de quadril. Para avaliação dos 

itens 5 a 24, (avaliação da amplitude de movimento e extensibilidade muscular) a 

criança/adolescente era posicionada em decúbito dorsal sobre o tablado. A avaliação ocorreu 

apenas uma vez com cada criança/adolescente. 

 

4.2.4 Procedimentos para análise dos dados 

 

Os resultados foram tabulados em planilhas do excel e analisados pelo Coeficiente de 

Correlação de Concordância (CCC) realizado através do SAS 9.0, para verificar a 

concordância entre os examinadores (Aval.1 e Aval.2). Para o CCC, adotaram-se os valores 

de confiabilidade fraca (0,21-0,40), moderada (0,41-0,60), substancial (0,61-0,80) e alta ou 

quase perfeita (0,81-1,00) (LIN, 2000). Os gráficos gerados para o CCC, foram feitos no 

MedCalc. 

 

4.3 ETAPA II - Validade discriminante da SAROMM-Br entre crianças com PC e 

crianças com desenvolvimento típico e entre as diferentes classificações motoras 

funcionais de crianças com PC por meio da GMFCS E&R  

 

 Para verificar a validade discriminante da SAROMM-Br entre crianças/adolescentes 

com PC e crianças/adolescentes com desenvolvimento típico foi realizado o seguinte 

delineamento: 
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4.3.1 Participantes 

 

Esta etapa contou com a participação de 50 crianças/adolescentes, sendo 25 

crianças/adolescentes com PC e 25 crianças/adolescentes de desenvolvimento típico, 

apresentados na tabela 2 a seguir: 

 

Tabela 2 - Demografia dos participantes para verificar a validade discriminante entre crianças/adolescentes 

com PC e DT. 

Crianças/Adolescentes com PC  Crianças/Adolescentes de DT   

Idade  Idade   

 

03 a 16 anos 

Média 

06 anos 

 

04 a 15 anos 

Média 

08 anos 

Sexo N %  N % 

Feminino      10 40  13 52 

Masculino    15 60  12 48 

Total 25 100  25 100 

Quadro clínico N %    

Espástico         23 92    

Atáxico           02 08    

Discinético     00 00    

Total 25 100    

Topografia  N %    

Unilateral       04 16    

Bilateral         21 84    

Total 25 100    

Nível motor N %  N % 

I    05 20  00 00 

II   05 20  00 00 

III  05 20  00 00 

IV  05 20  00 00 

V   05 20  25 100 

Total 25 100  25 100 
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4.3.2 Procedimentos de coleta de dados 

 

A descrição da aplicação da GMFCS E&R e da SAROMM-Br foram descritas na 

Etapa I (página 34), para as crianças/adolescentes submetidas no estudo. 

 

 

4.3.3 Procedimentos de análise dos dados 

 

Os resultados foram tabulados em planilhas do Excel e analisados pelo teste de Mann-

Whitney para análise não paramétrica entre grupo avaliação (PC) e grupo controle (Típico), 

realizado através do SAS 9.0. Os gráficos que serão apresentados foram feitos com o auxílio 

do software R, versão 3.2.1. 

 

Para verificar a validade discriminante da SAROMM-Br entre crianças/adolescentes 

com PC de diferentes níveis motores foi realizado o seguinte delineamento: 

4.3.4 Participantes 

 

Esta etapa contou com a participação de 100 crianças/adolescentes com PC, que foram 

agrupados de acordo com a classificação da GMFCS E&R e submetidos à avaliação pela 

SAROMM-Br.  
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Tabela 3 – Demografia dos participantes para verificar a validade discriminante entre crianças/adolescentes com 

PC em diferentes níveis motores. 

                            Idade Média da idade 

 02-16anos  07 anos 

Sexo       N      % 

Feminino      36 36 

Masculino     64 64 

Total 100 100 

Quadro clínico      N      % 

Espástico          95 95 

Atáxico             05 05 

Discinético       00 00 

Total 100 100 

Topografia       N      % 

Unilateral       34 34 

Bilateral       66 66 

Total 100 100 

Nível motor      N      % 

I    18 18 

II   22 22 

III  20 20 

IV  18 18 

V   22 22 

Total 100 100 

 

 

4.3.5 Procedimentos de coleta de dados 

 

O procedimento para a coleta de dados foi o mesmo descrito na Etapa I (página 34). 

Porém apenas o Aval.1 realizou as 100 avaliações das crianças/adolescentes com PC.  
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4.3.6 Procedimentos de análise dos dados 

 

Para verificar a capacidade discriminante, considerou-se a terminologia utilizada pelo 

Consensus-based Standards for the selection of health Measurement Instruments (COSMIN) 

(MOKKINK et al., 2010). A capacidade discriminante é definida como o potencial que o 

instrumento possui de discriminar indivíduos com diferentes níveis de habilidades funcionais 

e motoras (GUILLEMIN et al., 1992). Para isso, avaliou-se a SAROMM-Br entre grupos de 

crianças com desenvolvimento típico (Controle) e com PC (Avaliação).  

Os resultados foram tabulados em planilhas do excel e analisados através da análise de 

variância (ANOVA) e o teste de Tukey para as comparações múltiplas entre diferentes níveis 

de GMFCS E&R, realizado através do SAS 9.0. Os gráficos que serão apresentados foram 

feitos com o auxílio do software R, versão 3.2.1. 

 

4.4 ETAPA III - Correlação entre as escalas de tronco SAROMM-Br e Escala de 

Deficiências de Tronco (EDT) e entre o alinhamento de tronco (SAROMM-Br) e a 

função motora (GMFM-66) 

   

4.4.1 Participantes  

 

 Esta etapa contou com a participação de 50 crianças/adolescentes com PC, a qual a 

demografia será apresentada na tabela 4.  
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Tabela 4. Demografia do estudo para verificar a correlação entre as escalas SAROMM-Br, EDT e GMFM-

66. 

Idade   Média 

03 a 16 anos  07anos 

Sexo N % 

Feminino      18 36 

Masculino    32 64 

Total 50 100 

Quadro clínico N % 

Espástico         48 96 

Atáxico           02 04 

Discinético     00 00 

Total 50 100 

Topografia  N % 

Unilateral       14 28 

Bilateral         36 72 

Total 50 100 

Nível motor N % 

I    10 20 

II   10 20 

III  10 20 

IV  10 20 

V   10 20 

Total 50 100 

 

4.4.2 Instrumentos 

 

- SAROMM e GMFCS E&R descritas na Etapa I. 

- Escala de Deficiências de Tronco (EDT) 

A EDT foi descrita inicialmente como instrumento para avaliar o tronco em pacientes 

com acidente vascular cerebral (VERHEYDEN et al., 2004). Sæther (2011) realizou a 

validação da EDT (ANEXO D) para crianças com PC e descreveu orientações para aplicação 
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desta ferramenta: A criança deve estar usando seu calçado regular (órteses, sapatos), ou 

descalça, se preferir; vestindo uma camisa ajustada ao corpo, ou sem camisa; e shorts ou 

calças justas. É necessário um banco com uma altura que permita apoio para os pés, uma 

marca a 10 cm de distância da parte posterior da pélvis da criança, uma marca no banco pela 

parte proximal do fêmur. O tempo requerido é de aproximadamente 10 minutos. Este 

instrumento apresenta três subescalas, sendo subescala equilíbrio, que avalia a capacidade do 

indivíduo para manter uma posição sentada com os pés apoiados; subescala equilíbrio 

dinâmico que investiga a capacidade de manter uma posição sentada enquanto as pernas são 

cruzadas passivamente e também flexão lateral do tronco e elevação unilateral do quadril; e 

subescala coordenação do tronco na posição sentada, que avalia a capacidade de manter uma 

posição sentada durante o movimento de rotação da parte superior e inferior de seu tronco, 6 

vezes, iniciando os movimentos (VERHEYDEN et al., 2004). 

A escala recebe pontuação ordinal de zero a quatro pontos, onde zero representa um 

pior controle de tronco e quatro representa um melhor controle de tronco. Na subescala 

estática a pontuação máxima são 07 pontos, na subescala dinâmica a pontuação máxima são 

10 pontos e a subescala de coordenação, pontuação máxima de 06 pontos. A pontuação total 

para a EDT varia entre zero (0) para um desempenho mínimo a vinte e três (23) como 

pontuação máxima, sendo um ótimo desempenho.  

  

4.4.3 Procedimentos de coleta de dados 

 

  A classificação de acordo com a GMFCS E&R e a avaliação pela SAROMM-Br 

foram realizadas antes da avaliação pela EDT, na respectiva ordem. Desta forma esta etapa 

teve duração média de 45 minutos.    

A aplicação da EDT foi realiza pelo pesquisador principal (Aval 1). O tempo médio 

para aplicação deste instrumento foi de 20 minutos. Foram seguidas as orientações descritas 

por Sæther (2011), onde a criança/adolescente estava com uma camisa ajustada, ou sem 

camisa, e shorts ou calças justas, sentadas em um banco com uma altura que permitiu apoio 

para os pés, uma marca a 10 cm de distância da parte posterior da pélvis da 

criança/adolescente, uma marca no banco pela parte proximal do fêmur, com objetivo de 

estimulo visual para a avaliação da subescala dinâmica.  
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- GMFM 66 - Item Set 

A Gross Motor Function Measure (GMFM), Medida Função Motora Grossa (GMFM) 

é um instrumento padronizado e confiável utilizado para avaliar a função motora grossa em 

crianças/adolescentes com PC e tem como objetivo mensurar a função motora grossa e assim 

contribuir para estratégias na reabilitação física e investigação científica (disponível em: 

https://canchild.ca/en/resources/44-gross-motor-function-measure-gmfm).  A GMFM é um 

instrumento padrão na avaliação da função motora de crianças/adolescentes com PC, porém 

como limitação importante é o longo tempo para sua aplicação. Com objetivo de otimização 

de tempo sem prejuízo quanto à sensibilidade do instrumento, foi desenvolvido a versão 

Gross Motor Function Measure-Item Sets (GMFM-66-IS) (ANEXO V). De acordo com 

Almeida (2014) é a versão recomendada para fins de pesquisa e deve ser usada com 

crianças/adolescentes níveis I a IV de acordo com o GMFCS E&R, crianças/adolescentes de 

nível V é orientado avaliação com a GMFM-88, porém, nesta pesquisa as 

crianças/adolescentes nível V também foram submetidas à GMFM 66 Item Set, com objetivo 

de padronização da aplicação com todos os participantes. A GMFM 66 Item Set, apresenta 

quatro grupos referentes à habilidade motora apresentada pela criança/adolescente. Estes 

grupos são nomeados como Item Set, variando de Item Set 1 a 4, onde cada um destes 

apresenta características especificas formadas de acordo com as capacidades motoras 

funcionais da criança/adolescente (RUSSELL D., et al., 2009). Sendo assim, quanto menor a 

função motora a criança/adolescente apresentar, esta será submetida a avaliação em um menor 

Iten Set da GMFM-66.  

O item 23: Sentado no tapete, braços apoiados: matem, 5 segundos, descrito na 

GMFM 88, é utilizado como ponto de partida para direcionar a aplicação em qual nível da 

GMFM-66 Item Set a criança/adolescente irá ser submetido na avaliação.    

(disponível:https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/14508/1/Maria%20da%20Gl%C3%B

3ria%20de%20Sousa%20Chichorro%20da%20Fonseca%20Ferreira.pdf). 

https://canchild.ca/en/resources/44-gross-motor-function-measure-gmfm
https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/14508/1/Maria%20da%20Gl%C3%B3ria%20de%20Sousa%20Chichorro%20da%20Fonseca%20Ferreira.pdf
https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/14508/1/Maria%20da%20Gl%C3%B3ria%20de%20Sousa%20Chichorro%20da%20Fonseca%20Ferreira.pdf
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Cada uma destas dimensões representa a dimensão descrita no GMFM-88, 

representadas no quadro a seguir.  

 

Quadro 1 - Representação das dimensões da GMFM-66.  

Dimensão A Dimensão B Dimensão C Dimensão D Dimensão E 

Deitar e Rolar Sentar Engatinhar Em Pé Andar, Correr e Pular 

 

A criança/adolescente foi submetida à avaliação pela GMFM-66 Item Set, após 

classificação pelo algoritimo a seguir: 

 

It
em

 S
et

 1
 

Total de 15 itens 
avaliados.  

 

 Dimensão A: 04 

Dimensão  B: 10   

Dimensão C: 01  It
em

 S
et

 2
 

Total de 29 itens 
avaliados  

 

Dimensão A: 02  
Dimensão B: 12 
Dimensão C: 09 
Dimensão D: 01 
Dimensão E: 05  

It
em

 S
et

 3
 

Total de 39 itens 
avaliados  

 

Dimensão B: 09 
Dimensão C: 08 
Dimensão D: 09 
Dimensão E: 13  It

em
 S

et
 4

 

Total de 22 itens 
avaliados  

 

Dimensão B: 01 
Dimensão D: 06 
Dimensão E: 15  
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Figura 3 - Algoritimo para avaliação de GMFM-66-Item Set 

 

 

4.4.4 Procedimentos de coleta de dados 

 

As 50 crianças/adolescentes foram submetidas à classificação de acordo com a 

GMFCS E&R e a avaliação pela SAROMM-Br e EDT, em seguida estas foram submetidas a 

avaliação pela GMFM-66- Item Set. Desta forma esta etapa teve duração média de 60 

minutos.      

A aplicação da GMFM-66 Item Set, foi realiza pelo pesquisador principal (Aval 1). O 

tempo médio para aplicação deste instrumento foi de 20 minutos. Foram seguidas as 

orientações descritas no manual de aplicação da GMFM-88 

(https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/14508/1/Maria%20da%20Gl%C3%B3ria%20de

%20Sousa%20Chichorro%20da%20Fonseca%20Ferreira.pdf). De acordo com o desempenho 

da criança/adolescente item 23: Sentado no tapete, braços apoiados: matem, 5 segundos. Esta 

recebeu uma pontuação que variou de 0 (zero) a 3 (três) pontos, após essa avaliação, a 

https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/14508/1/Maria%20da%20Gl%C3%B3ria%20de%20Sousa%20Chichorro%20da%20Fonseca%20Ferreira.pdf
https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/14508/1/Maria%20da%20Gl%C3%B3ria%20de%20Sousa%20Chichorro%20da%20Fonseca%20Ferreira.pdf
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criança/adolescente foi submetido por um dos quatro Item-Set da GMFM 66. O Aval. 01, 

mesmo com a formação na aplicação da GMFM utilizou o manual de aplicação com a 

descrição das tarefas. Cada tarefa motora é bem descrita no manual e seu sistema de 

pontuação varia de 0 (zero) a 3 (três) onde: A criança/adolescente que não inicia o movimento 

pontua 0 = não inicia, quando inicia o movimento, porém menos que 50% é realizado pontua 

como  1 = inicia. A pontuação 2 = completa parcialmente, o movimento ocorre até 75% do 

esperado e a pontuação 3 = completa, é descrita quando o movimento atinge 100% ou muito 

próximo do esperado.  

 

4.4.5 Procedimentos de análise dos dados 

 

Os resultados foram tabulados em planilhas do excel e a validade concorrente da 

SAROMM-Br com a EDT e da correlação entre o controle de tronco (SAROMM-Br) e a 

função motora grossa (GMFM-66- Item Set) foram verificadas pela análise de medida não 

paramétrica de Correlação de Spearman. Utilizando o SAS 9.0. Os gráficos elaborados com o 

auxílio do software R, versão 3.2.1. 

 A correlação abaixo de 0.25 foi considera baixa, 0.25 a 0.50 como média, 0.50 a 0.75 

como moderada a boa, acima de 0.75 como boa a excelente de acordo com Colton (1974).  
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5 RESULTADOS
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5.1  ETAPA I - Fidedignidade da SAROMM-Br (Confiabilidade Interexaminadores)  

  

Durante o processo de adaptação transcultural da SAROMM-Br, foi realizada análise 

interexaminadores (realizada análises por meio de vídeos), a qual apresentou índice de 

concordância bastante controverso e fraco, segundo Landis e Koch (1977). Com intuito de 

verificar se essa confiabilidade está relacionada ao meio de avaliação (vídeo ou pessoalmente) 

e ainda, compreendendo que o sucesso de uma avaliação física seja influenciado pelo contato 

próximo do examinador com a criança/adolescente, foi realizada, na presente pesquisa, a 

confiabilidade interexaminadores em que ambos os examinadores avaliaram pessoalmente e, 

independentemente, as mesmas crianças/adolescentes. 

Participaram desta etapa 25 crianças/adolescentes, com diagnóstico clínico de PC, 

composta por 60% do sexo masculino, 92% com quadro clínico de espasticidade e 84% com 

topografia bilateral, com faixa etária de 03 a 16 anos.  Quanto à classificação motora de 

acordo com a GMFCS-E&R houve uma distribuição homogênea sendo 20% em cada nível (I 

a V) (os detalhes estão apresentados na tabela 3, apresentada no método). 

A Tabela 5 mostra os valores de correlação de concordância interexaminadores para as 

médias de cada segmento e para a pontuação total da SAROMM-Br.   

 

Tabela 5: Análise Interexaminadores 

Variável CCC Intervalo de confiança 95% 

MÉDIA COLUNA 0,989 0,976 0,995 

MÉDIA QUADRIL 0,994 0,987 0,997 

MÉDIA JOELHO 0,993 0,985 0,997 

MÉDIA TORNOZELO 0,981 0,958 0,992 

MÉDIA MEMB. SUP 0,994 0,987 0,997 

TOTAL ADM 0,998 0,995 0,999 

PONTUAÇÃO TOTAL SAROMM 0,998 0,995 0,999 

 

Foi verificado que tanto para a pontuação total SAROMM-Br quanto para todas as 

variáveis de média de todos os segmentos apresentaram alta ou quase perfeita CCC, com 

valores entre 0,981-0,998. 
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5.2  ETAPA II - Validade discriminante da SAROMM-Br entre crianças com PC e 

crianças com desenvolvimento típico e entre as diferentes classificações motoras 

funcionais de crianças com PC por meio da GMFCS E&R 

  

5.2.1 Validade Discriminante da SAROMM-Br entre crianças/adolescentes com PC e 

crianças/adolescentes com desenvolvimento típico (DT) 

 

Para verificar a validade discriminante da SAROMM-Br entre crianças/adolescentes 

com PC e crianças/adolescentes com desenvolvimento típico (DT) foi realizado o seguinte 

delineamento: 

Para avaliar a propriedade discriminante da SAROMM-Br, foi utilizado o teste de 

Mann-Whitney (Análise Não-paramétrica) entre grupo PC (Avaliação) e grupo DT 

(Controle).  

Esta etapa contou com a participação de 50 crianças/adolescentes, sendo divididos em 

dois grupos. Um grupo de crianças/adolescentes com PC representado por 25 participantes, 

sendo 60% do sexo masculino, 92% com quadro clínico de espasticidade e 84% com 

topografia bilateral, com distribuição homogênea pelos níveis da GMFCS E&R, e o segundo 

grupo foi composto por 25 crianças/adolescentes com DT, representado por 52% do sexo 

feminino. A média de idade entre os grupos foi: 08 anos (os detalhes estão apresentados na 

tabela 2, apresentada no método). 

 A Tabela 6 refere-se aos valores de média das variáveis da SAROMM-Br para os 

grupos DT (controle) e Grupo PC (Avaliação), além de seus respectivos p-valores (Teste de 

Mann-Whitney).  

Tabela 6 - Comparação do Grupo Avaliação com Grupo Controle 

Variável 

Grupo DT 

(Controle) 

Grupo PC 

(Avaliação) 

Valor-p (teste de 

Mann-Whitney) 

MÉDIA COLUNA  0.02 (0.07) 1.11 (0.95) <0,01 

MÉDIA QUADRIL  0.00 (0.00) 0.47 (0.45) <0,01 

MÉDIA JOELHO  0.06 (0.17) 1.11 (0.88) <0,01 

MÉDIA TORNOZELO  0.00 (0.00) 0.25 (0.26) <0,01 

MÉDIA MEMB. SUP  0.00 (0.00) 1.44 (1.32) <0,01 

TOTAL ADM  0.06 (0.17) 3.26 (2.56) <0,01 

PONTUAÇÃO TOTAL 

SAROMM 

 

0.08 (0.20) 

 

4.37 (3.42) <0,01 
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As figuras 4a e 4b ilustram os box-plots de comparação de valores médios das 

variáveis da SAROMM para os grupos DT (Controle) e PC (Avaliação).  

 Verifica-se que as crianças com desenvolvimento típico (Grupo Controle) possuem 

todas as médias das variáveis da SAROMM-Br próximas de 0 (zero) e, dessa maneira, 

significativamente menores que os valores de média das variáveis da SAROMM-Br para o 

grupo com PC. Além disso, observa-se que o grupo de crianças/adolescentes com PC possui 

maior variabilidade e dispersão de seus valores.   
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Figura 4a - Comparação em Box-Plots entre Grupo DT (Controle) e Grupo PC (Avaliação) utilizando as variáveis: Coluna (A), Quadril (B), Joelho (C), Tornozelo (D) da 

SAROMM-Br. 
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Figura 4b - Comparação em Box-Plots entre Grupo DT (Controle) e Grupo PC (Avaliação) utilizando as variáveis: Membros Superiores (E), ADM total (F) e Pontuação 

Total (G) da SAROMM-Br. 
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5.2.2 Validade discriminante da SAROMM-Br entre crianças/adolescentes com PC de 

diferentes níveis motores 

 

Para verificar a validade discriminante da SAROMM-Br entre crianças/adolescentes 

com PC de diferentes níveis motores foi realizado o seguinte delineamento: 

 Participaram desta etapa 100 crianças/adolescentes com PC, sendo representado por 

64% do sexo masculino, o quadro clínico apresentou domínio quanto à espasticidade em 95% 

e apenas 05% atáxico. A topografia bilateral estava presente em 66% da população.  Quanto à 

classificação motora de acordo com a GMFCS-E&R 22% foi classificada como níveis II e V, 

20% nível III e os níveis I e IV com 18% da população. A faixa etária foi entre 02 e 16 anos 

(os detalhes estão apresentados na tabela 2, inserida no método).  

Tabelas 7a e 7b demonstram os valores de diferença estimada e respectivos intervalos 

de confiança (95%) das variáveis SAROMM-Br para diferentes níveis de GMFCS E&R. 
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Tabela 7a - Pontuação das variáveis SAROMM-Br para diferentes níveis de GMFCS E&R 

Variáveis SAROMM em diferentes níveis de GMFCS E&R 

Grupos Média Coluna Média Quadril Média  Joelho Média Tornozelo 

 

Diferença 

Estimada 

Intervalo 

Confiança 

(95%) 

Teste 

de 

Tuke

y  

Diferenç

a 

Estimada 

Intervalo 

Confiança 

(95%) 

Teste 

de 

Tukey 

Diferenç

a 

Estimada 

Intervalo 

Confiança (95%) 

Teste 

de 

Tukey 

Diferença 

Estimada 

Intervalo Confiança 

(95%) 

Teste 

de 

Tuke

y 

GMFCS I 

 

-0,65 (II) 

-0,70 (III) 

-1,38 (IV) 

-2,33 (V) 

-1,35 

-1,40 

-2,07 

-3,02 

0,05 

0,00 

-0,68 

-1,63 

 não  

sim 

sim 

sim 

-0,21 (II) 

-0,38(III) 

-0,52 (IV) 

-0,86 (V) 

-0,66 

-0,82 

-0,97 

-1,31 

0,24 

0,07 

-0,07 

-0,41 

não  

não 

sim 

sim 

-0,60 (II) 

-0,68 (III) 

-1,33 

(IV) 

-2,08 (V) 

-1,28 

-1,36 

-2,01 

-2,76 

0,08 

0,01 

-0,64 

-1,39 

não  

não 

sim 

sim 

0,03 (II) 

-0,03 (III) 

0,08 (IV) 

-0,30 (V) 

-0,27 

-0,32 

-0,22 

-0,60 

0,32 

0,27 

0,37 

0,00 

não  

não 

não 

sim 

GMFCS II 

 

-0,05 (III) 

-0,73 (IV) 

-1,68 (V) 

-0,75 

-1,42 

-2,37 

0,65 

-0,03 

-0,98 

não  

sim 

sim 

-0,17 (III) 

-0,31 (IV) 

-0,65 (V) 

-0,62 

-0,76 

-1,10 

0,28 

0,14 

-0,20 

não  

não 

sim 

-0,08 (III) 

-0,73 

(IV) 

-1,48 (V) 

-0,76 

-1,41 

-2,16 

0,61 

-0,04 

-0,79 

não  

sim 

sim 

-0,05 (III) 

0,05 (IV) 

-0,33 (V) 

-0,35 

-0,25 

-0,62 

0,25 

0,35 

-0,03 

 não 

não 

sim 

GMFCS III 

 

-0,68 (IV) 

-1,63 (V) 

-1,37 

-2,32 

0,02 

-0,93 

 não  

sim 

-0,14 (IV) 

-0,48 (V) 

-0,59 

-0,93 

0,31 

-0,03 

não  

sim 

-0,65 (IV) 

-1,40 (V) 

-1,33 

-2,08 

0,03 

-0,72 

não  

sim 

0,10 (IV) 

-0,28 (V) 

-0,20 

-0,57 

0,40 

0,02 

 não 

 não 

GMFCS IV -0,95 (V) -1,65 -0,25 sim -0,34 (V) -0,79 0,11 não  -0,75 (V) -1,43 -0,07 sim -0,38 (V) -0,67 -0,08 sim 

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Legenda: Negritos representam diferença significativa no teste de Tukey com p<0.001 
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Legenda: Negritos representam diferença significativa no teste de Tukey com p<0.001 

 

 

 

 

Média Membros Superiores  

 

 

 

Média Total ADM 

 

 

 

Pontuação total SAROMM 

  

 Diferença 

Estimada 

Intervalo 

Confiança 

(95%) 

Teste 

de 

Tuke

y  

Diferenç

a 

Estimada 

Intervalo 

Confiança 

(95%) 

Teste 

de 

Tukey 

Diferenç

a 

Estimada 

Intervalo 

Confiança (95%) 

Teste 

de 

Tukey 

    

GMFCS I 

 

-0,20 (II) 

-0,80 (III) 

-1,80(IV) 

-3,15(V) 

-1,01 

-1,61 

-2,61 

-3,96 

0,61 

 0,01 

-0,99 

-2,34 

 não  

não 

sim 

sim 

-0,98 (II) 

-1,88 

(III) 

-3,57 (IV) 

-6,38 (V) 

-2,55 

-3,44 

-5,14 

-7,95 

0,59 

-0,31 

-2,00 

-4,81 

não  

sim 

sim 

sim 

-1,63 (II) 

-2,58 

(III) 

-4,94 

(IV) 

-8,71 (V) 

-3,66 

-4,60 

-6,97 

-10,74 

0,39 

-0,55 

-2,92 

-6,68 

 não  

sim 

sim 

sim 

    

GMFCS II 

 

-0,60 (III) 

-1,60 (IV) 

-2,95 (V) 

-1,41 

-2,41 

-3,76 

0,21 

-0,79 

-2,14 

 não 

sim 

sim 

-0,89 (III) 

-2,58 (IV) 

-5,40 (V) 

-2,46 

-4,15 

-6,97 

0,68 

-1,01 

-3,83 

não  

sim 

sim 

-0,94 (III) 

-3,31 

(IV) 

-7,08 (V) 

-2,97 

-5,34 

-9,10 

1,09 

-1,28 

-5,05 

 não 

sim 

sim 

    

GMFCS III 

 

-1,00 (IV) 

-2,35 (V) 

-1,81 

-3,16 

-0,19 

-1,54 

sim 

   sim 

-1,69 (IV) 

-4,51 (V) 

-3,26 

-6,08 

-0,12 

-2,94 

sim 

sim 

-2,37 

(IV) 

-6,13 (V) 

-4,39 

-8,16 

-0,34 

-4,11 

sim 

sim 

    

GMFCS IV 

 

-1,35 (V) -2,16 -0,54 sim -2,82 (V) -4,39 -1,25 sim -3,77 (V) -5,79 -1,74 sim     

Tabela 7b - Pontuação das variáveis SAROMM-Br para diferentes níveis de GMFCS E&R 
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As figuras 5a e 5b ilustram em box-plots as variáveis SAROMM-Br para diferentes 

níveis de GMFCS E&R. 

Verifica-se que as variáveis pontuação total SAROMM-Br e ADM total foram as que 

possuem maior potencial discriminante entre os níveis de GMFCS E&R, sendo capaz de 

distinguir crianças/adolescentes entre todos os níveis de GMFCS E&R, com exceção dos 

níveis I em relação ao II, e nível II em relação ao III.  Em contrapartida, a variável Média 

Tornozelo possui menor potencial discriminante entre os níveis de GMFCS E&R, sendo 

capaz de discriminar apenas as crianças com nível de GMFCS V em relação aos demais 

níveis.  
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Figura 5a - Comparação em Box-Plots das variáveis SAROMM-Br Coluna (A), Quadril (B), Joelho (C), Tornozelo (D) para diferentes níveis de GMFCS.PC 

 

 A B 

C 
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Figura 5b - Comparação em Box-Plots das variáveis SAROMM-Br Membros Superiores (E), ADM total (F) e Pontuação Total (G) da SAROMM. Para diferentes níveis de 

GMFCS. PC 
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A tabela 8 e as figuras 6a e 6b demonstram a análise da relação entre as diferenças 

encontradas pelo Teste de Tukey das variáveis SAROMM-Br para diferentes níveis de 

GMFCS E&R. Para verificar se as diferenças encontradas pelo teste de Tukey estariam 

relacionadas a progressão top-down das variáveis SAROMM-Br (MMSS, Coluna, Quadril, 

Joelho e Tornozelo) ou se as diferenças encontradas estariam relacionadas a progressão do 

comprometimento funcional com aumento do nível de GMFCS (I, II, III, IV e V) utilizou-se o 

teste qui-quadrado.  

Verificou-se que as diferenças encontradas no teste de Turkey está significativamente 

associada a progressão do nível de comprometimento motor/funcional da GMFCS (FIGURA 

X.C) e não possui associação significativa com o tipo de variável SAROMM-Br (FIGURA 

X.B). Isso significa que as variáveis SAROMM-Br possuem maior capacidade discriminante 

quando se comparam grupos de crianças/adolescentes com PC com maiores diferenças de 

comprometimento motor/funcional, como grupos entre GMFCS I e IV, GMFCS I e V, 

GMFCS II e V, GMFCS III e V. Interessante observar a capacidade discriminante que as 

variáveis SAROMM-Br possuem quando se comparam grupos de GMFCS IV e V.   
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Tabela 8 - Análise da relação entre as diferenças encontradas pelos Teste de Tukey das variáveis SAROMM-Br comparando diferentes níveis de GMFCS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: Tabela resumindo as diferenças encontradas no teste de Tukey para todos os níveis de GMFCS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos MMSS Coluna Quadril Joelho Tornozelo 

I-II não não não não não 

I-III não sim não não não 

I-IV sim sim sim sim não 

I-V sim sim sim sim sim 

II-III não não não não não 

II-IV sim sim não sim não 

II-V sim sim sim sim sim 

III-IV sim não não não não 

III-V sim sim sim sim não 

IV-V sim sim não sim sim 
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Figura 6 - Análise da relação entre as diferenças encontradas pelos Teste de Tukey das variáveis SAROMM-Br comparando diferentes níveis de GMFCS. 

 

 

 

Legenda: Figura A - Associação da quantidade de diferenças encontradas (S=sim, N=não) para MMSS, Coluna, Quadril, Joelho e Tornozelo independente dos grupos 

GMFCS. Figura B - Associação da quantidade de diferenças encontradas (S=sim, N=não) para diferentes grupos de GMFCS independente das variáveis SAROMM-Br. 
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5.3 ETAPA III - Correlação entre as escalas de tronco SAROMM-Br e Escala de 

Deficiências de Tronco (EDT) e entre o alinhamento de tronco (SAROMM-Br) e a 

função motora (GMFM-66) 

 

Esta etapa contou com a participação de 50 crianças/adolescentes com PC, sendo 64% 

do sexo masculino, 96% com quadro clínico de espasticidade e 72% com topografia bilateral, 

com distribuição homogênea pelos níveis da GMFCS E&R, (I a V). A média de idade entre os 

grupos foi 07 anos (os detalhes estão apresentados na tabela 4 apresentada no método)   

A Tabela 9 apresenta os valores de coeficiente de correlação de Spearman e seus 

respectivos IC 95% entre as variáveis SAROMM-Br, EDT e GMFM-66- Item Set em 

crianças/adolescentes com PC.  
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Tabela 9 -  Coeficiente de correlação de Spearman (IC 95%) entre as variáveis SAROMM e as variáveis e pontuação total da GMFM-66 e EDT 

  Variáveis EDT 

 GMFM-66 

Spearman 

 (IC 95%) 

ESTATICO DINAMICO COORDENAÇÃO TOTAL DA EDT 

Variáveis 

 SAROMM 

 Spearman 

 (IC 95%) 

Spearman   

(IC 95%) 

Spearman  

(IC 95%) 

Spearman  

(IC 95%) 

MÉDIA COLUNA -0.85 (-0,91; -0,75) -0,78 (-0,87; -0,64)* -0,75 (-0,85; -0,59)* -0,75 (-0,85; -0,58)* -0,82 (-0,89; -0,69)* 

MÉDIA QUADRIL -0.64 (-0.78; -0.45)* -0,56 (-0,72; -0,33)* -0,47 (-0,66; -0,21)* -0,48 (-0,67; -0,23)* -0,54 (-0,71; -0,31)* 

MÉDIA JOELHO -0.76 (-0.85; -0.57)* -0,64 (-0,78; -0,44)* -0,50 (-0,68; -0,25)* -0,60 (-0,75; -0,38)* -0,62 (-0,76; -0,40)* 

MÉDIA 

TORNOZELO -0.23 (-0.45;-0.18) -0,18 (-0,44; 0,10) -0,14 (-0,40; 0,14) -0,20 (-0,45; 0,08) -0,21 (-0,46; 0,07) 

MÉDIA MEMB. SUP -0.89 (-0.94; -0,81) -0,84 (-0,91; -0,74)* -0,70 (-0,82; -0,52)* -0,79 (-0,87; -0,64)* -0,84 (-0,9; -0,72)* 

TOTAL ADM -0.88(-0.93; -0.79) -0,80 (-0,88; -0,67)* -0,65 (-0,78; -0,45)* -0,74 (-0,84; -0,57)* -0,78 (-0,87; -0,64)* 

PONTUAÇÃO 

TOTAL SAROMM -0.89 (0.94; -0.82) -0,81 (-0,89; -0,68)* -0,69 (-0,81; -0,50)* -0,75 (-0,85; -0,59)* -0,80 (-0,88; -0,67)* 

*p<0.001 

      Cinza – boa a excelente  

      Cinza Claro - moderada a boa  

      Cinza Escuro – baixa ou pobre  
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As correlações entre GMFM-66-Item Set, pontuação total da SAROMM-Br, médias 

coluna, joelho, membros superiores e total ADM foi considerada de boa a excelente (-0.76-

0.89). A correlação entre GMFM-66-Item Set e a variável média quadril da SAROMM-Br foi 

considerada moderada a boa. Em contrapartida, a única variável com correlação com a 

GMFM-66-Item Set considerada pobre foi a variável tornozelo da SAROMM-Br.  

As correlações entre a pontuação total da SAROMM-Br, ADM total da SAROMM-Br 

e total da EDT foram considerada de boa a excelente (-0.78-0.80). Em relação às variáveis 

específicas da SAROMM-Br, as médias de coluna, membros superiores, e total ADM foram a 

variáveis que apresentaram melhor correlação, de moderada a excelente, com as variáveis 

estático (-0.78-0.84), dinâmico (-0,65-0,75), coordenação (-0,74-0.79) e pontuação total da 

EDT (-0,78-0.84). A variável média de tornozelo da SAROMM-Br foi a que deteve 

correlações consideradas mais baixas com as variáveis EDT (-0.14-0.21). 
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6 DISCUSSÃO 
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O objetivo do presente estudo foi verificar a validade da versão brasileira da Avaliação 

para Alinhamento do tronco e Amplitude de Movimento (Spinal Alignment and Range of 

Motion Measure) SAROMM para uso junto à população brasileira de crianças e adolescentes 

com Paralisia Cerebral. Para tanto buscou-se avaliar a fidedignidade da SAROMM-Br 

(Confiabilidade Interexaminadores); avaliar a validade discriminante da SAROMM-Br entre 

crianças com PC e crianças com desenvolvimento típico e entre as diferentes classificações 

motoras funcionais de crianças com PC por meio da GMFCS E&R; e verificar a validade 

concorrente entre as escalas de tronco SAROMM-Br e Escala de Deficiências de Tronco 

(EDT) e entre o alinhamento de tronco (SAROMM-Br) e a função motora (GMFM-66).  

Quanto à fidedignidade da SAROMM-Br, em estudo prévio (LOPES, 2014) foi 

realizada a análise da confiabilidade interexaminadores quando um examinador avaliou 

presencialmente os participantes pontuando todos os itens da SAROMM-Br e, o outro 

examinador, avaliou os participantes por meio de análise de vídeos, pontuando também todos 

os itens da SAROMM-Br sem contato com a criança/adolescente; sendo obtidos valores de 

concordância interexaminador por meio do Coeficiente de concordância Kappa de Cohen, 

apresentando índices de concordância bastante variados segundo Landis e Koch (1977).  

Os itens da avaliação da SAROMM-Br para: Coluna Torácica, extensão de quadril, 

rotação externa de quadril direito e extensão de joelho direito obtiveram uma concordância 

forte (0,61 a 0,80). Os itens Coluna Lombar, Curva Lateral, Adução de Quadril e Rotação 

Externa de Quadril Esquerdo e Isquiotibiais, apresentaram concordância moderada (0,41 a 

0,60). Já os itens referentes à Coluna Cervical, Flexão de Quadril Direito, Abdução de 

Quadril, Rotação Interna de Quadril Esquerdo e Membro Superior, obtiveram concordância 

regular (0,21 a 0,40). Porém os itens Flexão de Quadril Esquerdo, Rotação Interna de Quadril 

Direito, Extensão de Joelho Esquerdo e Dorsiflexão, apresentaram uma concordância discreta 

(0 a 0,20) e o item Flexão Plantar uma concordância pobre (< 0.). 

Desta forma, foi levantada a hipótese de que a discrepância entre os examinadores se 

deve a diferença do modo de avaliação, presencial X observacional e, portanto, buscou-se 

verificar se o meio de avaliação (filmagem) utilizado no estudo prévio influenciou os 

resultados de pobre concordância interexaminadores, o presente estudo realizou a 

concordância com dois examinadores, os quais ambos avaliaram presencialmente os mesmos 

participantes, em momentos diferentes. Diferentemente do resultado anterior, a concordância 

interexaminadores foi considerada quase perfeita, com valores acima de 0,98, comprovando 

nossa hipótese. Valores esses acima dos obtidos por Barlett & Purdie (2005), quando 
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realizaram o estudo de confiabilidade da versão original da SAROMM, os quais obtiveram 

valores entre 0.76 a 0.95.  

Nossos resultados são ainda equiparados aos valores reportados para medidas 

validadas para crianças/adolescentes com PC como GMFM (RUSSELL et al., 2011). Os 

autores relatam os resultados do estudo para validação da avaliação da medida da função 

motora grossa de crianças com lesão cerebral. A amostra foi composta por 111 crianças com 

paralisia cerebral, 25 com traumatismo craniano e 34 pré-escolares não deficientes. Os pais e 

terapeutas avaliaram independentemente a função das crianças dentro de duas semanas de 

cada avaliação, e uma amostra de avaliações pareadas foi gravada em vídeo para avaliação 

"cega" pelos terapeutas. As correlações entre as pontuações para mudança nesta medida e os 

julgamentos de mudança por pais, terapeutas e avaliadores 'cegos' apoiaram a hipótese de que 

o instrumento responderia tanto a mudanças negativas quanto positivas. 

Wang, Liao e Hsieh, (2006) desenvolveram um estudo para examinar a confiabilidade 

teste-reteste e a responsividade do Peabody Developmental Motor Scales II  (PDMS-2) para 

crianças com PC. Participaram do estudo 32 crianças com PC com idade entre 27 a 64 meses. 

O PDMS-2 foi administrado em cada criança 3 vezes (no início do estudo, 1 semana e 3 

meses depois). Os resultados apresentaram boa confiabilidade teste-reteste (coeficiente de 

correlação intraclasse = 0,88-1,00). Os coeficientes de sensibilidade para mudança variaram 

de 1,6 a 2,1, e os coeficientes de responsividade variaram de 1,7 a 2,3. 

Saraiva, Rodrigues e Barreiros (2011) testaram as propriedades psicométricas da 

PDMS-2 em uma amostra de crianças pré-escolares portuguesas. A versão portuguesa PDMS-

2 foi aplicada de acordo com o protocolo de avaliação descrito no manual dessa versão a 540 

crianças com idades compreendidas entre 36 e 71 meses, provenientes de quinze 

estabelecimentos do ensino pré-escolar público. Os resultados da análise fatorial 

confirmatória suportam que a versão portuguesa apresenta um modelo de dois fatores 

(motricidade fina e motricidade global), tal como a versão original. A maioria dos subtestes 

apresentou um bom índice de consistência interna (α=.76 a .95) e uma boa estabilidade teste-

reteste (ICC=.85 a .95). Os resultados indicam que a versão portuguesa PDMS-2 é um 

instrumento preciso e válido para avaliar as habilidades motoras globais e finas das crianças 

portuguesas em idade pré-escolar.  

Heyrman et al., (2011) realizaram um estudo para examinar as propriedades 

psicométricas da EDT em crianças com PC. A amostra foi composta por vinte e seis crianças 

com PC espástica (média de idade de 11 anos e 3 meses, variação de 8 a 15 anos; nível I = n = 

11, nível II n = 5, nível III n = 10). Para determinar a capacidade discriminante da EDT, 
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participaram trinta crianças com desenvolvimento típico (TD) (média de idade de 10 anos e 6 

meses, variação de 8 a 15 anos). Para confiabilidade entre avaliadores, contaram com dois 

avaliadores que avaliaram todas as crianças simultaneamente. Para determinar a 

confiabilidade teste-reteste, os participantes foram reavaliados em uma segunda ocasião de 

teste. Para a validade de construto, a medida da função motora grossa (GMFM) foi 

administrada. Os coeficientes de correlação intraclasse (CCI) variaram de 0,91 a 0,99 para 

confiabilidade interavaliadores e teste-reteste. Os valores kappa e kappa ponderado variou de 

0,45 a 1. O erro padrão de medida foi de 2,9% e 3,4%, e a menor diferença detectável para 

medidas repetidas foi de 8% e 9,43% entre avaliadores e teste-reteste, respectivamente. Os 

coeficientes alfa de Cronbach variaram de 0,82 a 0,94. A correlação de postos de Spearman 

com o GMFM foi de 0,88 e coeficientes crescentes foram encontrados da dimensão B para E. 

A subescala e os escores totais da EDT mostraram diferenças significativas entre crianças 

com crianças com PC e DT (p <0,0001). Os resultados suportam a confiabilidade e validade 

da EDT em crianças com PC espástica. A escala dá uma visão sobre os pontos fortes e fracos 

do desempenho do tronco da criança e, portanto, pode ter um uso clínico valioso.  

Butler et al., (2010) realizaram a adaptação transcultural da Segmental Assessment of 

Trunk Control (SATCo) SATCo para o português do Brasil, denominada “Avaliação 

Segmentar do Controle de Tronco”. Após essa etapa, 20 fisioterapeutas aplicaram a escala em 

crianças com PC. Parte dos fisioterapeutas indica a necessidade de complementação de 

informação na descrição das instruções e na descrição da pontuação. A aplicação foi realizada 

em 20 crianças com PC - quatro identificadas no nível I de acordo com o GMFCS, uma com 

GMFCS II, cinco com GMFCS III, seis com GMFCS IV, e quatro com GMFCS V, de ambos 

os gêneros, com idade 6,1 anos (±4,8). A partir das informações recebidas, foi organizado um 

banco de dados para sistematizar a revisão da versão brasileira do SATCo, tomando-se o 

devido cuidado para que essa revisão não modificasse o conteúdo do instrumento. 

Tais estudos reforçam que o processo de validação da SAROMM foi bastante amplo e 

resultados salientam que a versão brasileira adaptada da SAROMM (SAROMM-Br) possui 

excelente confiabilidade interexaminador e demonstra ainda a importância clínica do 

examinador avaliar o paciente presencialmente por meio de contato manual. No estudo 

prévio, apontou-se a dificuldade de avaliar alinhamentos e movimentos mais discretos de 

rotação interna de quadril e amplitudes de tornozelo em vídeos por delimitar apenas em um 

plano de filmagens. Embora a SAROMM não tenha sido projetada para avaliar 

detalhadamente amplitudes de movimento e espasticidade, níveis diferentes de espasticidade 

podem influenciar a pontuação de alguns itens (Barlett e Purdie, 2005), sendo assim, acredita-
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se que o avaliador não é apenas observador e sim atuante direto no manuseio clínico, e o fator 

espasticidade, que exige contato direto com a criança é necessário para avaliar a rigidez 

encontrada no paciente durante a avaliação.  

Outro objetivo do presente estudo foi avaliar a validade discriminante das variáveis 

SAROMM-Br. A validade discriminante consiste no estabelecimento de grupos avaliados dos 

quais se sabe que apresentam resultados extremamente diferentes entre si nas características 

medidas pelo instrumento. De acordo com Hair et al. (2009), a capacidade discriminante de 

um instrumento é definida também pela propriedade de diferenciar grupos de indivíduos 

típicos e com deficiências. Além disso, esse tipo de análise avalia a especificidade do 

instrumento em discriminar grupos de níveis diferentes.  

Assim, analisou-se a validade discriminante de duas maneiras, a primeira comparando 

as variáveis SAROMM-Br entre crianças típicas e com PC. Como esperado, crianças típicas 

apresentam um melhor desempenho quanto ao alinhamento de tronco e amplitude de 

movimento do que as crianças com PC. 

Como apresentado anteriormente, cada item avaliado na SAROMM é pontuado em 

escala ordinal de cinco pontos, onde zero (0) consiste no alinhamento ideal e amplitude 

completa dos movimentos, um (1) para as necessidades de auxílios leves ou comando verbal 

do avaliador para alinhamento da coluna e mínima limitação da amplitude de movimento, 

dois (2) para um auxilio leve do terapeuta, porém com limitações das crianças/adolescentes 

quanto à manutenção das posições por longos períodos e leve limitação da ADM, três (3) para 

auxilio moderado do avaliador e limitação moderada da criança/adolescente quanto a 

manutenção das posições e uma restrição moderada quanto a ADM e a pontuação quatro (4) 

para um auxilio intenso do avaliador e mesmo desta forma não será possível promover o 

alinhamento da coluna ou amplitude mínima espera da criança/adolescente (BARTLETT, 

2005).  

No presente estudo verificou-se que as crianças/adolescentes apresentaram valores das 

variáveis/itens da SAROMM-Br próximos a zero (0), ou seja, alinhamento ideal e amplitudes 

de movimento completas. Entretanto, a variabilidade das variáveis SAROMM-Br nas 

crianças/adolescentes com PC foi ampla, consistindo em grande variabilidade de 

classificações motoras e funcionais de crianças com PC, apresentando diferenças evidentes 

entre os dois grupos. Desta forma, a SAROMM-Br mostrou-se sensível para diferenciar o 

desempenho de controle a alinhamento de tronco de crianças com PC e de crianças de 

desenvolvimento típico.  
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Em segundo momento, buscou-se comparar as variáveis SAROMM-Br entre 

crianças/adolescentes com PC em diferentes níveis de GMFCS E&R. Como esperado, as 

crianças/adolescentes com menores graus de comprometimento motor/funcional (GMFCS 

E&R I e II) apresentaram valores menores (melhor alinhamento e controle de tronco) das 

variáveis SAROMM-Br, enquanto que crianças/adolescentes com maiores graus de 

comprometimento motor/funcional (GMFCS IV e V) apresentaram valores mais altos (pior 

alinhamento e controle de tronco e maior déficit de ADM), com diferenças evidentes entre os 

níveis, exceto entre os níveis I e II e entre II e III, aparentemente por eles serem próximos e de 

menor complexidade, as diferenças de alinhamento de tronco e amplitude de movimento não 

foram evidentes. 

Neste mesmo sentido, o manual de aplicação do GMFCS E & R apresenta alguns itens 

explicativos sobre as diferenças entre os níveis próximos sequentes. As crianças e jovens do 

nível II, quando comparados às crianças e jovens do nível I, apresentam limitações para andar 

por longas distâncias e equilibrar-se; podem precisar de um dispositivo manual de mobilidade 

ao aprenderem a andar; podem utilizar um dispositivo com rodas quando caminham por 

longas distâncias em espaços externos e na comunidade; requerem o uso de corrimão para 

subir e descer escadas; e não são capazes de correr e pular (Silva et al, 2010). Já a diferença 

entre os níveis II e III, as crianças e os jovens no nível II são capazes de andar sem um 

dispositivo manual de mobilidade depois dos quatro anos de idade (embora possam optar por 

utilizá-lo às vezes), e as crianças e os jovens do nível III precisam de um dispositivo manual 

de mobilidade para andar em espaços internos e o uso de mobilidade sobre rodas fora de casa 

e na comunidade (SILVA et al, 2010).  

Os maiores déficits posturais foram observados em crianças com níveis de GMFCS IV 

e V, consideradas como moderadas a severas, podem ser explanadas pelo nível de coativação 

dos músculos do tronco para manter a estabilidade tronco (Bigongiari et al., 2011), a presença 

de espasticidade (Kirbi et al., 2011), déficits no processamento sensorial tipicamente visto 

nestas crianças, que podem ter influências na coordenação motora resultando pobre controle 

de tronco.  

Verificou-se que as variáveis pontuação total SAROMM-Br e ADM total foram as que 

possuem maior potencial discriminante entre os níveis de GMFCS E&R, sendo capaz de 

distinguir crianças entre todos os níveis de GMFCS E&R, com exceção dos níveis I em 

relação ao II, e nível II em relação ao III. Em contrapartida, a variável média tornozelo possui 

menor potencial discriminante entre os níveis do GMFCS E&R, sendo capaz de discriminar 

apenas as crianças com nível de GMFCS V em relação aos demais níveis.  
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Outro achado interessante é o fato das diferenças encontradas no teste de Tukey 

estarem significativamente associadas à progressão do nível de comprometimento 

motor/funcional da GMFCS E&R e não do tipo de variáveis SAROMM-Br em si. Isso 

significa que as variáveis SAROMM-Br possuem maior capacidade de discriminar grupos de 

crianças com PC com maiores diferenças de comprometimento motor/funcional, como grupos 

entre GMFCS E&R I e IV, GMFCS E&R I e V, GMFCS E&R II e V, GMFCS E&R III e V; 

no entanto, a maioria das variáveis SAROMM-Br possuem igualmente a capacidade de 

discriminar grupos aparentemente próximos como os níveis GMFCS E&R IV e V. Esse 

resultado é extremamente relevante clinicamente, visto que possibilita profissionais de 

reabilitação que utilizam a SAROMM-Br na prática clínica a garantia que o instrumento de 

avaliação apresenta capacidade de detectar diferenças no alinhamento, amplitude de 

movimento e controle de tronco à medida que a função motora melhora.  

Embora o estudo de Bartlett e Purdie (2005) tenha encontrado forte associação entre 

níveis de GMFCS E&R e a pontuação total da SAROMM, não foram encontrados outros 

estudos que confirmem a propriedade das variáveis SAROMM de individualmente detectar 

diferenças entre os diversos níveis de GMFCS E&R, sendo o presente estudo, até que se saiba 

no momento o primeiro a replicar esta análise e em uma amostra maior do que o estudo 

original que foi realizado com 25 participantes.  

 Outro objetivo do presente estudo foi verificar a validade concorrente das variáveis da 

SAROMM-Br. As medidas de validade concorrente selecionadas para avaliar as variáveis 

SAROMM-Br foram as correlações entre as escalas GMFM-66 (Medida Função Motora 

Grossa) e a EDT (Escala de Deficiências de Tronco).  

A GMFM-66 avalia o desempenho das atividades motoras como rolar, sentar, andar e 

pular, as quais estão alicerçadas em geral no controle de tronco. Os resultados deste estudo 

mostram uma correlação considerada boa a excelente entre a pontuação total do GMFM-66 e 

todas as variáveis individuais da SAROMM-Br, com exceção da média de quadril (correlação 

moderada a boa) e média de tornozelo (correlação baixa). Correlação boa a excelente para a 

maioria das variáveis sustenta a validade concorrente da SAROMM-Br, ou seja, o 

alinhamento de tronco e a amplitude de movimento estão fortemente relacionados com o 

desenvolvimento motor global infantil.  

As altas correlações entre a SAROMM-Br e a GMFM-66 no presente estudo 

corroboram com os achados de estudos anteriores (Barlett e Purdie, 2005; Wright e Barlett, 

2010; Chen et al., 2013). Interessante observar como características posturais de alinhamento 

e amplitude de tronco, avaliados pelas variáveis SAROMM-Br, podem se correlacionar tão 
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fortemente com o desempenho de habilidades motoras grossas avaliadas pela GMFM-66. As 

variáveis da SAROMM-Br média de coluna, joelho, membros superiores e amplitude total de 

movimento alcançaram correlações boa a excelente com a GMFM-66, diferentemente de 

média de tornozelos que detiveram correlação baixa com as habilidades motoras grossas. 

Possivelmente, as diferenças na correlação devem-se à maior demanda das articulações que 

possuem maior correlação e ao desenho da SAROMM-Br, o qual inclui itens que estão 

relacionados à aquisição e manutenção das habilidades motoras básicas como rolar, 

engatinhar, sentar, transferências e andar, habilidades essas igualmente avaliadas pela 

GMFM-66.  

A validade concorrente busca estabelecer a relação entre os escores do instrumento em 

questão, no caso as variáveis SAROMM-Br, e algum critério externo que com ele se associe, 

e igualmente foi atestada pela correlação da EDT.  

O objetivo da EDT é avaliar o comprometimento de tronco e a habilidade do indivíduo 

em manter-se sentado sem auxílio das mãos e consiste em três subescalas: equilíbrio estático, 

dinâmico e coordenação, as quais mensuram a qualidade dos movimentos de tronco, 

apropriado encurtamento ou alongamento muscular e possíveis estratégias compensatórias 

(SÆTHER, 2011).  

As correlações entre a pontuação total da SAROMM-Br, ADM total da SAROMM-Br 

e total da EDT foram consideradas de boa a excelente (-0.78-0.80). Em relação às variáveis 

específicas da SAROMM-Br, as médias de coluna, membros superiores, e total ADM foram 

as variáveis que apresentaram melhores correlações de moderada a excelente com as variáveis 

estático (-0.78-0.84), dinâmico (-0,65-0,75), coordenação (-0,74-0.79) e pontuação total da 

EDT (-0,78-0.84).  

De acordo com Mancini e Horak (2010), o controle da postura é requerido com intuito 

de obter o equilíbrio, o qual pode ser definido como a manutenção, alcance e retorno do 

centro de massa dentro da base de suporte. Os objetivos funcionais na obtenção do equilíbrio 

e controle da postura perpassam pela manutenção de alinhamento postural adequado e 

simetria, os quais são imprescindíveis para facilitar o movimento voluntário, transferências 

posturais e ainda a restauração do equilíbrio sob a influência de distúrbios externos. Dessa 

maneira, acredita-se que as características posturais avaliadas pela SAROMM-Br como 

alinhamento e amplitude de movimento são requisitos fundamentais na manutenção das 

atividades de equilíbrio estático, dinâmico e coordenação na postura sentada avaliadas pela 

EDT, o que explica veementemente as altas associações encontradas no presente estudo.  
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Interessante observar que a variável média de tornozelo da SAROMM-Br foi a que 

apresentou correlações consideradas mais baixas com as variáveis EDT (-0.14-0.21). 

Possivelmente, deve-se ao fato das atividades requeridas no processo avaliativo da EDT 

estarem delimitadas à postura sentada. Embora a amplitude de tornozelo seja importante na 

manutenção dessa postura pelo apoio dos pés, possivelmente as alterações 

musculoesqueléticas e de alinhamento ficam mais aparentes em outras articulações como 

coluna e membros superiores.    

Conquanto as variáveis SAROMM-Br apresentem boas propriedades psicométricas, 

considerações críticas ainda podem ser apontadas. Primeiramente, a idade dos participantes 

está entre 2 e 18 anos. Sabe-se que o desenvolvimento de ajustes posturais durante a atividade 

voluntária ainda está em processo de transição até os 8 anos de idade (Forssberg e Nashener, 

1982; Haderrs-Algra e Brogen, 2008). Antes da faixa etária de 2 anos, uma maior imaturidade 

e maior variabilidade de performance no controle de tronco pode ser observada, no entanto 

estudos futuros podem ser realizados testando a utilização SAROMM-Br com crianças com 

PC abaixo de 2 anos de idade, verificando a aplicabilidade do mesmo para definir objetivos de 

intervenção e verificar também se esta medida apresenta validade preditiva.  

Outro fator interessante é que as propriedades psicométricas da SAROMM-Br 

parecem não ser influenciadas pelo tipo de PC, embora a maioria das crianças avaliadas nesse 

estudo sejam espásticas, não houve exclusão de demais tipos como discinética e atáxica. 

Discinesia e ataxia são características de movimentos involuntários, estereotipados e podem 

envolver problemas de coordenação. Além disso, a porcentagem de espásticos do presente 

estudo corresponde exatamente a 80% da população total de crianças com PC descrita por 

Bax, Tydeman e Flodman (2006), confirmando a representatividade adequada da população 

do presente estudo. Entretanto, outros estudos podem ser realizados para verificar se esta 

variável, alteração motora (espasticidade, discinesia, ataxia), influencia no alinhamento de 

tronco e amplitude de movimento.  

 Saether et al., (2013) realizaram uma revisão sistemática analisando todas as 

ferramentas clínicas de medida para equilíbrio e controle de crianças e adultos com PC, os 

autores concluíram que dentre 22 escalas, a SAROMM é umas das quatro medidas que foram 

originalmente desenvolvidas para a aplicação em crianças com PC e uma das sete que se 

apresentam como confiáveis para avaliar crianças motoramente mais graves, classificadas em 

níveis de GMFCS V.  

Evidencia-se, assim, a característica clinicamente importante da SAROMM ser uma 

medida confiável de avaliação de crianças com PC, com diferentes graus de 
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comprometimento, classificadas em qualquer um dos cinco níveis de GMFCS E&R, ou seja, 

as características posturais de alinhamento de tronco e amplitude de articulações avaliadas 

não dependem se a criança apresenta ou não o sentar independente.   
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7 CONCLUSÃO 



82 

 

O presente estudo buscar verificar a validade da versão brasileira do instrumento de 

medida denominado Spinal Alignment and Range of Motion Measure – SAROMM-Br para 

uso junto à população brasileira de crianças e adolescentes com Paralisia Cerebral. 

Neste sentido foi realizada a avaliação da fidedignidade da SAROMM, a partir da 

análise de Confiabilidade Interexaminadores, já que em estudo anterior havia sido detectado 

que a confiabilidade inter observador não apresentava resultados fidedignos. Desta forma foi 

verificado que, tanto para a pontuação total SAROMM-Br quanto para todas as variáveis de 

média de todos os segmentos, o Coeficiente de Correlação de Concordância (CCC) 

apresentou concordância alta ou quase perfeita, com valores entre 0,981-0,998. Demonstrando 

assim a diferença de fidedignidade entre os modelos de avaliação, presencial X observacional, 

no qual a avaliação observacional obteve valores inferiores desta análise em estudo anterior 

(LOPES, 2014). Podemos destacar a influência da alteração de tônus e reflexo da população 

avaliada e expertise do terapeuta quanto à discrepância dos valores obtidos na confiabilidade 

inter e intraexaminadores. Desta forma podemos concluir que versão brasileira adaptada da 

SAROMM (SAROMM-Br) possui excelente confiabilidade interexaminador e demonstra 

ainda a importância clínica do examinador avaliar o paciente de forma presencialmente por 

meio de contato manual. 

Quanto à validade discriminante entre crianças com PC e crianças/adolescentes com 

desenvolvimento típico, os valores obtidos da SAROMM-Br em crianças/adolescentes com 

desenvolvimento típico foram próximos a zero (0), já as variáveis SAROMM-Br nas 

crianças/adolescentes com PC foi ampla, consistindo em grande variabilidade de 

classificações motoras e funcionais de crianças com PC, apresentando diferenças evidentes 

entre os dois grupos. Assim a SAROMM-Br mostrou-se sensível para diferenciar o 

desempenho de controle a alinhamento de tronco de crianças com PC e de crianças de 

desenvolvimento típico. Já a validade discriminante e entre as diferentes classificações 

motoras funcionais de crianças com PC por meio da GMFCS E&R, destacamos o potencial 

discriminante entre os níveis motores, sendo capaz de distinguir crianças/adolescentes entre 

todos os níveis de GMFCS E&R, com exceção dos níveis I em relação ao II, e nível II em 

relação ao III.  Porem a variável Média Tornozelo possui menor potencial discriminante entre 

os níveis de GMFCS E&R, sendo capaz de discriminar apenas as crianças com nível de 

GMFCS E&R V em relação aos demais níveis. O fato das diferenças encontradas no teste de 

Tukey estarem significativamente associadas à progressão do nível de comprometimento 

motor/funcional da GMFCS E&R e não do tipo de variáveis SAROMM-Br, assim concluímos 
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a importância desta avaliação para a prática clínica e potencial para auxiliar no processo de 

conduta terapêutica. 

A validade concorrente entre as escalas de tronco SAROMM-Br e GMFM-66 

apresentou correlação boa a excelente para a maioria das variáveis, desta forma podemos 

concluir que o alinhamento de tronco e a amplitude de movimento estão fortemente 

relacionados com o desenvolvimento motor global infantil.  

A validade concorrente entre a SAROMM-Br e a EDT demonstrou correlações foram 

consideradas de boa a excelente e, dessa maneira, acredita-se que as características posturais 

avaliadas pela SAROMM-Br são requisitos fundamentais na manutenção das atividades de 

equilíbrio estático, dinâmico e coordenação na postura sentada avaliadas pela EDT. 

Podemos concluir que as variáveis SAROMM-Br apresentem boas propriedades 

psicométricas, sendo um instrumento eficaz para avaliar o alinhamento de tronco e amplitude 

de movimento de crianças e adolescentes com paralisia cerebral de diferentes níveis motores e 

tipos clínicos. É de rápida aplicação e depende de habilidade cinesioterápica do terapeuta para 

pontuar os níveis de desempenho da criança em cada segmento corporal avaliado. Pode ser 

útil como método de avaliação para definição de objetivos terapêuticos, assim como medida 

de desfecho. E está adequada para que profissionais de reabilitação, especialmente 

fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, utilizem junto a crianças e adolescentes brasileiros 

com paralisa cerebral. 
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Anexo B – Parecer do Comitê de Ética e Pesquisa – CEP/HCRP 
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Anexo C – Sistema de Classificação da Função Motora Grossa – GMFCS- E&R 
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Anexo D – Escala de deficiência de tronco – EDT 
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Anexo E – Medida da Função Motora Grossa – GMFM 
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APÊNDICES 

Apêndice A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título da Pesquisa: Adaptação Transcultural da Spinal Alignment and Range of Motion 

Measure - SAROMM 
Pesquisadora responsável: Robson Lopes / robsonrlopes@hotmail.com / (16) 9185-1558 

Orientadora: Luzia Iara Pfeifer / luziara@fmrp.usp.br / (16) 3602 – 4976 

Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento 

Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto – 4° andar 

Av. Bandeirantes, 3900 - Monte Alegre - CEP 14.049-900 Ribeirão Preto – S.P. 

Informações sobre o projeto de pesquisa dadas às mães ou cuidadoras das crianças: 

 “Venho através desta, convida-lo (la) como responsável do menor a participação deste na pesquisa 

que estamos realizando com crianças e adolescentes com paralisia cerebral, com idade entre 0 e 17 

anos e 11 meses de idade. Este estudo tem por objetivo testar o alinhamento e movimentação da 

coluna vertebral de 100 crianças ou adolescentes com paralisia cerebral por meio da avaliação 

chamada de SAROMM (Spinal Alignment and Range of Motion Measure – Medida da variação de 

alinhamento e movimentação da coluna vertebral), esta escala é composta por movimentos 

realizados pelo pesquisador sobre a coluna vertebral, membros superiores e inferiores da 

criança/adolescente. Estes movimentos são realizados de forma passiva pelo pesquisador. Estes 

movimentos visam analisar a amplitude de movimento de cada região descrito acima, sendo este 

limite de amplitude observada pelo pesquisador que apresenta experiência nesta avaliação. Esta 

avaliação será aplicada pelo pesquisador que apresenta domínio sobre esta, promovendo assim um 

risco mínimo a criança/adolescente, desta forma a pesquisa tende a não causar incomodo, dor ou 

desconforto para a criança ou adolescente. O tempo estimado para completar a avaliação leva em 

média 40 a 60 minutos, respeitando o tempo da criança/adolescente caso esta demonstre 

desconforto. Esta escala foi adaptada transculturalmente para a população brasileira. Para a 

realização da coleta de dados a criança ou adolescente será levado a uma sala de terapia, com um 

tablado para que ele (a) fique deitado (a), para que seja aplicada a avaliação, sendo que você poderá 

estar presente durante todo o processo de coleta. Essa avaliação será filmada através de câmera 

digital para depois ser estudada e pontuada. Garantimos porém que a criança ou adolescente não 

serão identificados e as informações coletadas serão utilizadas apenas para a finalidade da pesquisa 

e, para posterior adequação da escala de avaliação, auxiliando no planejamento de intervenções 

terapêuticas. Gostaria de pedir sua autorização para que seu (sua) filho (a) ou a criança/adolescente  

mailto:robsonrlopes@hotmail.com
mailto:luziara@fmrp.usp.br
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que o Senhor (a) é responsável participe deste estudo. Entendo que este estudo, apresenta riscos 

mínimos a ele (a), contudo, você estará livre para autorizar a participação ou não de seu filho no 

mesmo, ou para retirá-lo deste em qualquer momento do seu processo. Qualquer esclarecimento 

sobre o estudo poderá ser dado sempre que necessário”. 

Eu, _____________________________________________________________________ 

RG __________________________, abaixo assinado, tendo recebido os esclarecimentos acima, e 

ciente dos meus direitos, e sendo responsável pelo menor 

____________________________________________________, autorizo a participação dele neste 

estudo. 

Declaro estar ciente: a) do objetivo deste estudo; b) da segurança de que meu (minha) filho (a) ou a 

criança/adolescente que sou responsável não será identificado e de que toda a informação obtida 

será estritamente confidencial; c) de que eu e meu (minha) filho (a) ou a criança/adolescente que 

sou responsável teremos a liberdade de manifestar recusa em participar deste estudo em qualquer 

etapa do processo; d) de que eu e meu (minha) filho (a) ou a criança/adolescente que sou 

responsável posso contar com orientações que se fizerem necessárias. 

Ribeirão Preto, _________ de ____________________ de 201____ 

________________________________________________ 

                                        Assinatura                                                                         

   Versão: 03,10/01/2013 
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               TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu, ___________________________________ pesquisador Responsável pelo estudo 

me comprometo a cumprir as normas de segurança, respeitando as dúvidas dos responsáveis e sua 

criança ou adolescente, bem como o sigilo dos dados e a recusa eventual de algum participante 

sempre procurando zelar pelo bem-estar e ética. 

Ribeirão Preto, ____ de ______________________ de 201__ 

____________________________ 

Pesquisador Responsável 

     Versão: 03, 10/01/2013 
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Após completar o SAROMM, registre o valor de cada um dos itens abaixo. Determine a 

pontuação referente ao alinhamento da coluna somando os itens de 1 à 4. Registre a média 

para esta sessão. Determine a pontuação do quadril somando os itens de 5 à 16, a pontuação 

do joelho somando os itens de 17 à 20, a pontuação do tornozelo somando os itens de 21 à 24, 

e a pontuação dos membros superiores somando os itens 25 e 26. Determine e registre o valor 

médio para cada uma destas pontuações. Determine a pontuação referente à amplitude de 

movimento somando as pontuações do quadril, joelho, tornozelo e membros superiores.  

Determine a pontuação total do SAROMM somando os valores da pontuação pela soma da 

pontuação do alinhamento da coluna e amplitude de movimento. Os valores médios podem 

ser apresentados no gráfico da última página deste formulário para uma representação visual 

das informações. 

 

Sub-escala alinhamento da coluna vertebral 

1. Este indivíduo é capaz de corrigir ativamente o alinhamento da coluna cervical no 

plano sagital (Por exemplo: sem excesso de lordose ou extensão cervical; Figs 1-3). 

2. Este indivíduo é capaz de corrigir ativamente o alinhamento da coluna torácica no 

plano sagital (Por exemplo: sem excesso de cifose; Figs 4-7). 

 

3. Este indivíduo é capaz de corrigir ativamente o alinhamento da coluna lombar no 

plano sagital (Por exemplo: sem excesso de lordose ou inclinação pélvica posterior; 

Figs 8-12). 

4. Este indivíduo não tem limitação no alinhamento da coluna vertebral nos planos 

frontal e transversal com correção ativa (Por exemplo: sem escoliose funcional ou 

estrutural; Figs 13-16). 

(   )  Sim 

Não       1.  Flexível – Passivo 

2. Fixo -Leve  

3. Fixo-Moderado 

4. Fixo-Severo 
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Amplitude de Movimento e extensibilidade muscular 

Instruções: Por favor, registre o número de sua resposta na linha abaixo de cada item para 

ambos os lados, direito e esquerdo. Verifique o protocolo para detalhes sobre administração e 

pontuação do instrumento. 

 

Este indivíduo não tem restrição na amplitude de movimento na extensão de quadril (Por 

exemplo:  não assume uma postura de flexão de quadril ou apresenta contratura de flexão de 

quadril) 

 (   ) Sim 

Não       1.  Flexível – Passivo (neutra ou extensão maior) 

              2. Fixo -Leve (neutro ou 15º.) 

              3. Fixo-Moderado (15 a 30º.) 

              4. Fixo-Severo(>30º.) 

 

Este indivíduo não tem restrição na amplitude de movimento na flexão de quadril (Por 

exemplo: não assume postura de extensão de quadril e apresenta flexão maior  135°) 

(   ) Sim 

Não        1.   Flexível – Passivo (>135) 

              2.   Fixo -Leve (110 a 135) 

              3.   Fixo-Moderado (90 a 110) 

              4.   Fixo-Severo (<90) 
 

Este indivíduo apresenta amplitude de movimento na abdução de quadril (Por exemplo.:  não 

assume uma postura de adução do quadril e apresenta abdução maior que 60°) 

(   )  Sim 

Não          1.    Flexível  - Passivo (>60) 

     2.    Fixo –Leve (40 à 60) 

     3.    Fixo – Moderado (20 à 40) 

     4.    Fixo – Severo (< 20) 

 

Este indivíduo não apresenta restrição na amplitude de movimento na adução de quadril (por 

ex.: não assume uma postura de abdução do quadril e apresenta adução maior que 30°). 

(   ) Sim 

Não      1. Flexível  - Passivo (≥30) 

             2.    Fixo –Leve (10 à 30) 

             3.    Fixo – Moderado (neutro até 10) 

             4.    Fixo – Severo (< neutro) 
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Este indivíduo não apresenta restrição na amplitude de movimento na rotação externa de 

quadril (Por exemplo.:  não assume postura de rotação interna do quadril e apresenta rotação 

externa no quadril maior que 45°). 

(   ) Sim 

Não      1. Flexivel  - Passivo (≥ 45°) 

    2.  Fixo – Leve (30 a 45°) 

      3.  Fixo – Moderado (15 a 30°) 

      4.  Fixo – Severo (< 15°) 
 

Este indivíduo não apresenta  restrição na amplitude de movimento na rotação interna de 

quadril (por ex.: não assume postura de rotação externa do quadril e apresenta rotação interna 

no quadril maior que 45°). 

(   ) Sim 

Não        1. Flexível  - Passivo (> 45
o

) 

   2. Fixo – Leve (30 a 45°) 

        3. Fixo – Moderado (15 a 30°) 

        4. Fixo – Severo (< 15°) 
 

Este indivíduo não apresenta restrição na amplitude de movimento na extensão de joelho (por 

ex.: Não apresenta contratura em flexão de joelho). 

(   ) Sim 

Não        1. Flexivel  - Passivo (neutro ou maior) 

   2. Fixo – Leve (0 a -10°) 

        3. Fixo – Moderado (-10 a -20°)  

         4. Fixo – Severo (> -20°) 
 

Este indivíduo não apresenta restrição de extensibilidade dos ísquiostibiais (por ex.: ângulo 

poplíteo inferior a 20°). 

(   ) Sim 

Não        1. Flexível  - Passivo (< 20°) 

   2. Fixo – Leve (20 a 45°) 

   3. Fixo – Moderado (45 a 60°) 

   4. Fixo – Severo (> 60°) 
 

Este indivíduo não apresenta restrição na amplitude de movimento na dorsiflexão do 

tornozelo (por ex.: não assume a postura eqüina e apresenta mais que 15° de dorsiflexão do 

tornozelo).  

(   ) Sim 

Não        1. Flexível  - Passivo (> 15
o

) 

   2. Fixo – Leve (5 a 15°) 
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 3. Fixo – Moderado (-10 a +05°) 

   4. Fixo – Severo (> -10°) 

 

Este indivíduo não apresenta restrição na amplitude de movimento na flexão plantar do 

tornozelo (por ex.: não assume a postura do calcâneo e apresenta mais que 45° de flexão 

plantar do tornozelo). 

(   ) Sim 

Não        1. Flexível - Passivo (> 45
o

) 

   2. Fixo – Leve (45 a 20°) 

        3. Fixo – Moderado (20 até neutro) 

   4. Fixo – Severo (< neutro) 

 

Este indivíduo não apresenta restrições de amplitude de movimento de membros superiores 

(por ex.: não assume uma postura como adução e rotação interna de ombro, flexão de 

cotovelo, pronação do antebraço, e flexão de punhos e dedos ou ainda contraturas dos 

membros superiores; Figs 28-30). 

(   ) Sim 

Não         1. Flexível  - Passivo  

    2. Fixo – Leve  

    3. Fixo – Moderado  

    4. Fixo – Grave 
 

Por favor anote quaisquer outras áreas de desalinhamento articular ou limitações na amplitude 

de movimento  (por exemplo: hiperextensão do joelho, ou deformidades angular ou de 

torção). 

 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Ficha de Avaliação para o SAROMM-Br 

MENSURAÇÃO DO MOVIMENTO, ALCANCE E ALINHAMENTO DA COLUNA VERTEBRAL 

(AVALIAÇÃO DA POSTURA E FLEXIBILIDADE) 

GMFCS______            

Número______ 

 

Nome da Criança: ________________________________________Data de Nascimento:  ___/___/____ 

 

Terapeuta: _____________________________________________ Data da Avaliação: ___/___/____ 

 

1) Leia o trecho abaixo 
Após completar o SAROMM, registre o valor de cada um dos itens abaixo. Determine a pontuação referente ao alinhamento da coluna 

somando os itens de 1 à 4. Registre a média para esta sessão. Determine a pontuação do quadril somando os itens de 5 à 16, a pontuação do 

joelho somando os itens de 17 à 20, a pontuação do tornozelo somando os itens de 21 à 24, e a pontuação dos membros superiores somando 

os itens 25 e 26. Determine e registre o valor médio para cada uma destas pontuações. Determine a pontuação referente à amplitude de 

movimento somando as pontuações do quadril, joelho, tornozelo e membros superiores. Determine a pontuação total do SAROMM somando 

os valores da pontuação pela soma da pontuação do alinhamento da coluna e amplitude de movimento. Os valores médios podem ser 

apresentados no gráfico da última página deste formulário para uma representação visual das informações. 

 

SUB-ESCALA DO ALINHAMENTO DA COLUNA 

1. Coluna Cervical   

2. Coluna Torácica  

3. Coluna Lombar  

4. Curva Lateral  

  Pontuação Alinhamento Vertebral  

     

   Média dos Valores  

 

SUB-ESCALA AMPLITUDE DE MOVIMENTO E EXTENSIBILIDADE MUSCULAR 

 DIREITO ESQUERDO  MÉDIA 

5/6 Extensão Quadril    

7/8 Flexão Quadril   Pontuação 

Quadril 

  

9/10 Abdução Quadril    

11/12 Adução Quadril   

13/14 Rotação ext. quadril   

15/16 Rotação int. quadril   

17/18 Extensão joelho   Pontuação 

Joelho 

  

19/20 Isquiotibiais    

21/22 Dorsiflexão tornozelo   

23/24 Plantiflexão tornozelo   Pontuação 

Tornozelo 

  

25/26 Membros Superiores   Pontuação 

MMSS 

  

 

 Pontuação Amplitude de Movimento  

 

 

PONTUAÇÃO TOTAL SAROMM-BR 
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