
132. Título:  Função motora grossa de sujeitos com paralisia cerebral: 
implicações na inclusão social 

 

Juliana Saibt Martins; Raiane Dalmolin; Luciane Najar Smeha; Nadiesca Taisa Filippin; 
Sheila Spohr Nedel 

 
Palavra Chave:  paralisia cerebral; comprometimento motor; inclusão social 
 
Introdução e objetivos: 
A paralisia cerebral (PC) é considerada uma desordem do movimento e da postura, e 
um de seus principais problemas é o comprometimento da função motora grossa, que 
limita o movimento tornando o sujeito dependente para o auto-cuidado e mobilidade, o 
que restringe sua participação social. Portanto, o objetivo desta pesquisa foi relacionar 
a função motora grossa de sujeitos com PC com a sua inclusão social.  
 
Métodos: 
A amostra constituiu-se de 14 sujeitos com diagnóstico de PC, com idade média de 6,7 
± 4,8 anos, sendo 9 do sexo masculino e 5 do sexo feminino, bem como seus pais. 
Como instrumentos de avaliação foram utilizados a escala Gross Motor Function 
Classification System (GMFCS) e um questionário semi-estruturado que foi respondido 
pelos pais. O estudo teve aprovação ética (CAAE 30279814.7.0000.5306). Os pais 
assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  
 
Resultado: 
A função motora grossa da maior parte da amostra foi classificada como nível IV e V da 
GMFCS. Quando questionados se costumavam frequentar pracinhas, shoppings, 
festas, restaurantes ou lanchonetes, eventos religiosos na comunidade e supermercado 
com seus filhos, a maioria dos pais respondeu “frequentemente” ou “algumas vezes”. 
Do mesmo modo, quando questionados se existiam barreiras arquitetônicas que 
impediam o acesso aos ambientes sociais, metade dos pais, cujos filhos possuíam 
maior comprometimento motor, respondeu que sim, citando ônibus e pracinhas sem 
adaptação, falta de brinquedos especiais e de rampas nas calçadas como principais 
problemas. Em relação à brincadeiras com outras crianças, ser convidado para 
participar de festas de aniversário ou outras confraternizações e frequentar a casa de 
familiares, a maioria dos pais também respondeu “frequentemente” ou “algumas vezes”. 
Quanto aos fatores que facilitam ou dificultam a participação social de seus filhos os 
pais relataram problemas de saúde, falta de preparo da sociedade, rejeição de alguns 
pais das outras crianças, acessibilidade aos locais e a própria limitação sensório-motora 
do sujeito.  
 
Discussão e conclusão: 
Apesar das limitações motoras apresentadas pelos sujeitos da amostra e das barreiras 
arquitetônicas, a participação frequente dos pais em ambientes sociais facilita a inserção 
social. Assim, o comprometimento motor de forma isolada parece não ser um fator 
limitante para a inclusão social desses sujeitos.  
 
 
 
 


