Informações aos usuários
O Sistema de Classificação da Habilidade Manual (MACS) descreve como as crianças com
paralisia cerebral (PC) usam suas mãos para manipular objetos em atividades diárias. O MACS
descreve cinco níveis. Os níveis são baseados na habilidade da criança em iniciar sozinha a
manipulação de objetos e a necessidade de assistência ou adaptação para realizar atividades
manuais na vida diária. O folheto do MACS também descreve as diferenças entre os níveis
adjacentes para tornar mais fácil a determinação de qual nível corresponde melhor à habilidade
das crianças na manipulação de objetos.
Os objetos referidos são aqueles relevantes e apropriados à idade da criança, usados em tarefas
como comer, vestir-se, brincar, desenhar ou escrever. Trata-se de objetos que estão dentro do
espaço pessoal das crianças, excluindo-se aqueles que estão fora do seu alcance. Objetos
usados em atividades avançadas que requerem habilidades especiais como tocar um instrumento
não estão incluídas nestas considerações.
considerações
Quando atribuir o nível da criança no MACS, escolha o nível que melhor descreve o desempenho
global típico em casa, na escola ou na comunidade. A motivação e a habilidade cognitiva da
criança também afetam a capacidade de manipular objetos e, consequentemente, influenciam o
nível do MACS. Para obter informações acerca de como a criança manipula vários objetos no diaa-dia é necessário perguntar a alguém que conhece bem a criança. O MACS visa classificar o que
as crianças rotineiramente fazem e não seu melhor desempenho em uma situação específica de
teste.
O MACS é uma descrição funcional que pode ser usada como complemento do diagnóstico de
paralisia cerebral e seus subtipos. O MACS avalia a habilidade global da criança na manipulação
dos objetos no dia-a-dia, não a função de cada mão separadamente. O MACS não considera as
diferenças de função entre as mãos; em vez disso aborda o modo como as crianças manipulam
objetos apropriados à idade. O MACS não pretende explicar as razões para os déficits na
habilidade manual.
manual
O MACS pode ser usado para crianças e adolescentes na faixa etária entre 4 e 18 anos,
entretanto alguns conceitos devem ser estabelecidos em relação à idade da criança.
Naturalmente há diferenças entre os objetos que uma criança de 4 anos é capaz de manipular e
aqueles que um adolescente manipula. O mesmo se aplica em relação à independência - uma
criança mais nova precisa de maior ajuda e supervisão que uma criança mais velha.
O MACS abrange todo o espectro de limitações funcionais entre crianças com paralisia cerebral e
seus subtipos. Alguns subtipos podem ser encontrados em todos os níveis do MACS, como a
paralisia cerebral bilateral, enquanto outros são encontrados em poucos níveis, como na paralisia
cerebral unilateral. O nível I inclui crianças com pequenas limitações, enquanto limitações
funcionais graves são em geral encontradas nos níveis IV e V. Se crianças com desenvolvimento
normal fossem classificadas de acordo com o MACS, seria necessário um nível “0”.
Contudo, cada nível inclui crianças com funções relativamente variadas. É improvável que o
MACS seja sensível a mudanças após uma intervenção; há toda a probabilidade de que os níveis
do MACS sejam estáveis ao longo do tempo.
Os cinco níveis do MACS constituem uma escala ordinal, que significa que os itens são
“ordenados”, mas as diferenças entre os níveis não são necessariamente iguais, nem as crianças
com paralisia cerebral são igualmente distribuídas nos cinco níveis.
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MACS classifica como as crianças com paralisia cerebral usam suas
mãos para manipular objetos em atividades diárias.



MACS descreve como crianças usam habitualmente suas mãos para
manipular objetos em casa, escola e ambientes comunitários (o que a
criança
ç faz),
), ao invés do q
que é conhecido p
por ser a sua melhor
capacidade.



Para obter informação sobre a maneira como a criança manipula
vários objetos no seu cotidiano, é necessário questionar alguém que
conhece bem a criança, ao invés de realizar um teste específico.



Os objetos que a criança manipula devem ser adequados à sua idade.



O MACS classifica a habilidade global da criança para manipular
objetos e não cada mão separadamente.
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O que você precisa saber para utilizar o MACS?
A habilidade da criança em manipular objetos em atividades diárias
relevantes, por exemplo, durante o brincar e o lazer, comendo e
vestindo-se.
Em qual situação a criança é independente e até que ponto ela precisa
de suporte e adaptação?

I.

Manipula
p
objetos
j
facilmente e com sucesso. No
máximo, limitações na facilidade de realizar tarefas manuais que
requerem velocidade e precisão. Porém, quaisquer limitações
nas habilidades manuais não restringem a independência nas
atividades diárias.

II.

Manipula a maioria dos objetos mas com a
qualidade e / ou velocidade da realização um
pouco reduzida. Certas atividades podem ser evitadas ou
serem realizadas com alguma dificuldade; maneiras alternativas
de realização poderiam ser utilizadas, mas as habilidades
manuais geralmente não restringem a independência nas
atividades diárias.

III.

Manipula objetos com dificuldade; necessita de
ajuda para preparar e/ ou modificar as atividades.
O desempenho é lento e obtido com sucesso limitado em
relação à qualidade e quantidade. Atividades são realizadas
independentemente se elas tiverem sido organizadas ou
adaptadas.

IV.

Manipula uma variedade limitada de objetos
facilmente manipuláveis em situações adaptadas.
Desempenham parte das atividades com esforço e com sucesso
limitado. Requer suporte e assistência contínuos e/ ou
equipamento adaptado,
adaptado para mesmo assim realizar parcialmente
a atividade.

V.

Distinções entre os níveis I e II
As crianças no nível I podem ter limitações para manipular objetos muito
pequenos, pesados ou frágeis, o que requer controle motor fino minucisoso,
ou coordenação eficaz entre as mãos. Limitações também podem envolver
desempenho em situações novas e não familiares. As crianças no nível II
desempenham quase as mesmas atividades que as crianças do nível I, mas a
qualidade do desempenho é menor
menor, ou o desempenho é mais lento
lento.
Diferenças funcionais entre as mãos podem limitar a eficácia do desempenho.
Crianças no nível II geralmente tentam simplificar a manipulação dos objetos,
por exemplo, utilizando uma superfície de suporte ao invés de manipular
objetos com as duas mãos.

Não manipula objetos e tem habilidade
severamente limitada para desempenhar até
mesmo ações simples. Requer assistência total.

Distinções entre os níveis II e III
As crianças do nível II manipulam a maioria dos objetos, embora lentamente ou
com reduzida qualidade no desempenho. Crianças no nível III geralmente
necessitam de ajuda
j
para preparar a atividade e / ou requerem que sejam
j
feitos ajustes no ambiente já que sua habilidade em alcançar ou manipular
objetos é limitada. Elas não conseguem desempenhar certas atividades e seu
grau de independência está relacionado ao grau de apoio oferecido pelo
contexto ambiental.

Distinções entre os níveis III e IV
As crianças do nível III podem desempenhar atividades selecionadas se a
situação é pré-estabelecida e se tiverem supervisão e tempo suficiente. As
crianças no nível IV necessitam de ajuda contínua durante a atividade e podem,
na melhor das hipóteses, participar significativamente somente em partes de
uma atividade.

Distinções entre os níveis IV e V
As crianças do nível IV desempenham parte de uma atividade, porém,
necessitam de ajuda contínua. As crianças do nível V podem, quando muito,
participar
p
p com um simples
p
movimento em situações
ç
especiais,
p
,p
por exemplo,
p ,
apertar um simples botão ou ocasionalmente pegar objetos que são fáceis de
segurar.

