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Introdução e objetivos: 
A hemiparesia acarreta alterações neuromusculares, como variações de tono 
muscular, persistência de reflexos primitivos, rigidez, espasticidade, perda de 
controle motor seletivo e fraqueza muscular, entre outros. Tais alterações 
geralmente se manifestam com padrões específicos de postura e de movimentos 
que podem comprometer o desempenho do equilíbrio corporal. O objetivo deste 
estudo foi analisar o equilíbrio postural em crianças hemiparéticas espásticas. 

 Métodos: 
Foram coletados dados de 14 crianças, com idade cronológica entre 3 a 9 anos 
sendo 10 meninos e 4 meninas, com hemiparesia espástica e como critério de 
inclusão utilizou-se os níveis I (crianças totalmente independentes) e II (crianças 
independentes, mas precisam de auxilio de corrimãos para subir escadas) do 
Sistema de Classificação da Função Motora Grossa (Gross Motor Function 
Classification System – GMFCS). O atendimento aconteceu no setor de 
neuropediatria do Centro de Estudos e Atendimentos em Fisioterapia e Reabilitação 
(CEAFIR) e do Laboratório de Psicomotricidade (LAPS). Os responsáveis assinaram 
o Termo de Consentimento Livre Esclarecido aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa com número de protocolo 632.393. Para avaliar a gravidade do 
comprometimento do equilíbrio nessas crianças utilizou-se a bateria de testes 
específica para essa área da Escala de Desenvolvimento Motor (EDM). Que avaliam 
o desempenho motor de crianças entre 2 a 11 anos de idade. 
 
Resultado: 
Das 14 crianças avaliadas 10 foram classificadas como muito inferior, 1 como normal 

 
Discussão e conclusão: 
A hemiparesia pode interferir de forma significativa na interação da criança em 
desempenho não só dos marcos do desenvolvimento motor básico, mas principa
equilíbrio postural adequado. A escala EDM mostrou-se um instrumento capaz de 
hemiparesia; servindo também como auxilio na construção de uma intervenção t
específicas de cada criança.  

 

 

 


