Referências

a) Uma criança que anda independentemente em
casa em todas as superfícies, mas usa muletas
no pátio da escola e cadeira de rodas para
longas caminhadas ou passeios com a escola, é
classificada como:

1) Graham H. K., Harvey A., Rodda J., Nattrass G.
R., Pirpiris M. (2004). The Functional Mobility
Scale (FMS). JPO 24(5): 514-520.
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b) Uma criança que usa muletas dentro de casa,
andador no pátio da escola e cadeira de rodas
para ir ao shopping centre, é classificada como:
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c) Uma criança que anda independentemente
em todas as superfícies em casa incluindo
escadas sem corrimão, mas na escola e para
longas distâncias costuma perder o equilíbrio
em superfícies com desnível ou na multidão, é
classificada como:
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d) Uma criança que usa andador em casa e na fisioterapia, mas em outras situações usa cadeira
de rodas, é classificada como:
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2) Palisano R. J., Tieman B. L., Walter S. D.,
Bartlett D. J., Rosenbaum P. L., Russell D.,
Hanna S. E. (2003). Effect of environmental
setting on mobility methods of children with
cerebral palsy. Dev. Med. Child Neurol. 45: 113120.

Para maiores informações ou mais cópias, favor
entrar em contato com:
Hugh Williamson Gait Laboratory
The Royal Children’s Hospital
Flemington Road
Parkville, 3052
Melbourne, Austrália
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e) Uma criança que anda independentemente
sem equipamento de auxílio em casa somente
em nível térreo e usa duas bengalas na escola,
na sala de aula e no pátio e um andador para
longas distânicas, é classificada como:
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Introdução
A Escala de Mobilidade Funcional (FMS) foi desenvolvida para classificar a mobilidade functional em
crianças, levando-se em consideração a variedade
de equipamentos de auxílio que uma criança pode
usar.
A escala pode ser usada para classificar a mobilidade funcional das crianças, documentar mudanças
ao longo do tempo na mesma criança e para documentar mudanças após intervenções, por exemplo
cirurgia ortopédica ou rizotomia dorsal seletiva.
A FMS classifica a habilidade de locomoção em
três distâncias específicas, 5, 50 e 500 metros (ou
5, 50 e 500 jardas). Essas distâncias representam
a mobilidade da criança em casa, na escola e na
comunidade. Portanto, considera diversos equipamentos de auxílio usados pela mesma criança em
ambientes diferentes.
A avaliação é feita pelo clínico com base nas
questões feitas para a criança e aos pais (não por
observação direta). A habilidade de locomoção da
criança é classificada em cada uma das três distâncias de acordo com a necessidade de equipamentos
de auxílio tais como muletas, andadores ou cadeira
de rodas. Aparelhos ortopédicos usados regularmente devem ser incluídos para classificação.
A FMS é uma medida de desempenho. É importante classificar o que a criança realmente faz no
momento da avaliação, não o que ela pode fazer ou
costumava ser capaz de fazer.

Classificação

Classificação
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Perguntas
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O modo em que as perguntas são feitas para a
criança ou aos pais é importante para se conseguir
respostas que reflitam o desempenho. As perguntas
que usamos para obter as respostas adequadas são:

Independente em todas as superfícies:

Usa muletas:

A criança não usa apoio para locomoção e
não precisa de ajuda de outra pessoa para
andar em todas as superfícies, incluindo
terreno desnivelado, calçadas etc e em
ambiente com multidão.

Sem ajuda de outra pessoa.

Classificação

Classificação
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2. Como sua criança se locomove na sala de aula e
entre as salas na escola? (50m)
3. Como sua criança se locomove em longas
distâncias, como por exemplo para ir ao
shopping centre? (500m)

2

As distâncias são um guia. O ambiente é o mais
relevante.

Qualificadores

Independente em superfície térrea:

Usa andador:

Não usa apoio para locomoção nem precisa de ajuda de
outra pessoa.* Precisa de corrimão para usar escadas.

Sem ajuda de outra pessoa.

Classificação

4

1

Usa bengalas (uma ou duas):

Usa cadeira de rodas:

Sem ajuda de outra pessoa.

Pode se levantar para mudar de lugar, pode
subir alguns degraus com ajuda de outra
pessoa ou usando andador.

Distância

Classificação: selecione o número (1-6) que melhor descreve a
função atual

Classificação

C

Engatinhando:

N

N = sem classificação

A criança engatinha para se locomover em casa
(5m).

5 metros (jardas)
Classificação
50 metros (jardas)
500 metros (jardas)

A diferença entre 1-4 é auto explicatória,
entretanto a diferença entre 5 e 6 não é tão clara.
5 metros: as crianças que precisam de corrimão
para usar escadas são classificadas como 5 e as
crianças que não precisam de corrimão ou ajuda
são classificadas como 6.

*Caso use móveis, paredes, cercas, fachada de lojas para se apoiar, favor
usar a classificação 4 como descrição apropriada.

Classificação

1. Como sua criança se locomove em curtas
distâncias em casa? (5m)

Por exemplo, a criança não completa
a distância (500 m).

50 metros: as crianças que podem andar em todas
as superfícias incluindo superfícies desniveladas e
degraus, principalmente na escola, são classificadas
como 6 e as crianças que precisam de ajuda nessas
superfícies, mas podem andar em superfícies
térreas sem ajuda são classificadas como 5.
500 metros: as crianças que podem andar em
todas as superfícies incluindo terreno rudimentar,
calçadas, degraus e ambientes com multidão na
comunidade sem ajuda são classificadas como 6, e
as crianças que somente andam distâncias longas
em superfícies térreas e têm dificuldade para andar
em multidões são classificadas como 5.

