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Introdução: No Brasil, poucos são os testes desenvolvidos para avaliação da visão funcional de crianças, destinados à 

atuação da Fisioterapia e da Terapia Ocupacional. Por isso, foi criado o teste AVIF-2 a 6 anos, que tem como propósito 

fornecer dados para plano de tratamento específico de cada área. Objetivos: Verificar validade de construto, bem como 

confiabilidade do AVIF–2 a 6 anos. Método: Pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética, da UFMG, em 05 de março de 

2008, com o parecer no ETIC 684/07 e constou de estudo transversal controlado, quando foram avaliadas 40 crianças, 

sendo 20 delas com baixa visão e 20 sem baixa visão, com poder de 93%, e alfa de 0,05. Os sete domínios estudados 

foram: fixação visual; seguimento visual; campo visual funcional; coordenação olho-mão; localização de objetos no 

plano; deslocamento no ambiente e percepção de cores. As crianças com baixa visão frequentavam o Serviço de Baixa 

Visão Infantil do Hospital São Geraldo da UFMG e as sem baixa visão pertenciam a creches públicas de Belo Horizonte. 

Todas passaram por exame oftalmológico prévio. Apenas crianças com baixa visão sem alterações no exame 

neurológico participaram. As crianças sem baixa visão foram submetidas ao teste Denver II, pela pesquisadora principal, 

e deveriam ter resultado normal para sua inclusão. Foram constituídos dois grupos: baixa visão e sem baixa visão; as 

crianças com baixa visão foram divididas em subgrupos por nível de acuidade visual (AV &#8805; 1,0 LogMAR e AV< 

1,0 LogMAR). Essas foram comparadas aos pares sem baixa visão pelo teste Mann-Whitney. Também foram 

analisadas a confiabilidade interexaminadores e teste-reteste, além da consistência interna dos itens. Resultados: A 

comparação da pontuação total da AVIF-2 a 6 anos, em relação aos grupos com e sem baixa visão, revelou Mann-

Whitney = 87,000 e p = 0,002. Para os dois subgrupos de baixa visão por acuidade visual, comparados com seus pares, 

as diferenças foram estatisticamente significativas em ambos. Os domínios sem diferenças entre os dois grupos gerais 

foram o de localização de objetos no plano e percepção de cores. Todos os outros cinco domínios apresentaram 

diferenças estatisticamente significativas. Conclusão: A AVIF-2 a 6 anos é sensível para diferenciar a visão funcional de 

crianças com e sem baixa visão. O teste já foi revisado e aplicado em estudo realizado por Brandão (2017) com 

crianças com toxoplasmose congênita. Os resultados desse último estudo encontram-se em fase de publicação.
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