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Introdução e objetivos: 
A paralisia cerebral (PC) é caracterizada por um grupo de alterações permanentes no 
desenvolvimento da postura e movimento, resultantes de uma lesão não-variável do 
encéfalo imaturo. Problemas na estabilidade postural e equilíbrio são comuns nessas 
crianças. Torna-se clara a necessidade de avaliações funcionais sistemáticas que 
identifiquem a presença de déficits. O objetivo desse estudo foi avaliar o desempenho 
de crianças com PC leves e moderadas no teste de alcance pediátrico (TAP), 
comparando-as com crianças com desenvolvimento motor típico.  
 
Métodos: 
Este estudo transversal (parecer do CEP: 209.295) contou com amostra não 
probabilística selecionada por conveniência de 22 crianças. O grupo PC (GPC) foi 
composto por 9 crianças com PC espástica, com idade de 10,67 anos (DP=1,80), que 
apresentavam níveis I, II e III do Gross motor function classification system (GMFCS). 
O grupo controle (GC) foi composto por 13 crianças típicas, com idade de 11,15 anos 
(DP=2,03). Foram realizadas as medidas antropométricas e avaliação do TAP. Durante 
o teste, a criança permaneceu em ortostatismo, com uma fita métrica fixada no 3º 
metacarpo e ombros flexionados a 90º, punho em posição neutra e cotovelos 
estendidos. Após comando verbal, a criança realizou alcance anterior máximo em 
direção ao alvo. O examinador permaneceu posteriormente a criança e anotou o 
deslocamento em três tentativas. Teste Mann-Whitney foi aplicado na comparação entre 
GC e GPC para idade, estatura, comprimento do membro superior, média das tentativas 
do TAP e TAP/estatura. O nível de significância foi de 5%. 
 
Resultado: 
Não houve diferença significativa para idade (p=0,70) e as crianças do GPC eram 
menores em estatura (GPC= 136,3cm; GC= 150,7cm; p=0,02) e comprimento do 
membro superior (GPC=57,1cm; GC=50,4cm; p<0,01). A média do TAP (GPC=21,5cm; 
GC=34,2cm; p<0,01) e TAP/estatura (GPC=0,15; GC=0,23; p<0,01) do GC foram 
superiores quando comparadas ao GPC.  
 
Discussão e conclusão: 
As crianças do GPC apresentam déficits no controle do alcance anterior o que não se 
justifica pelas diferenças antropométricas. Esse déficit pode relacionar-se a problemas 
no sequenciamento, latência, ativação e força muscular, além das alterações 
morfológicas da musculatura devido espasticidade. Conclui-se que a PC interfere 
negativamente no desempenho do equilíbrio funcional.  
 
 
 
 
 


