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Introdução e objetivos: 
A paralisia cerebral (PC) é um grupo de alterações permanentes no desenvolvimento 
da postura e movimento decorrentes de uma lesão não progressiva no encéfalo imaturo. 
As crianças com PC apresentam menor desempenho no alcance anterior até o limite da 
estabilidade em ortostatismo que as crianças típicas. Não há relatos na literatura sobre 
o controle motor durante o alcance no teste de alcance pediátrico (TAP) das crianças 
com PC por meio dos parâmetros cinemáticos do movimento. Portanto, objetivo foi 
verificar e comparar o alcance de crianças com PC e seus pares com desenvolvimento 
típico durante o TAP.  
 
Métodos: 
Estudo de desenho transversal (parecer do CEP: 209.295), não-probabilístico, com uma 
amostra selecionada por conveniência de 28 crianças com idade entre 6 e 14 anos, 
ambos os gêneros, sendo 14 crianças com PC (CPC) níveis I e II do Gross Motor 
Function Classification System-GMFCS (9 diparéticos e 5 hemiparéticos) e 14 crianças 
típicas (CT) pareadas em relação a idade e gênero. As crianças foram filmadas por duas 
câmeras durante três tentativas do TAP, que consistia em alcançar na máxima distância 
um alvo localizado anteriormente, começando de uma base fixa de sustentação, sem 
perda de equilíbrio. Por meio de um marcador posicionado no processo estiloide da 
ulna, foi realizada a reconstrução tridimensional do movimento e cálculo das variáveis 
deslocamento, tempo, velocidade média e índice de desaceleração, utilizando softwares 
apropriados.  
 
Resultado: 
Não houve diferenças significativas entre os grupos para peso (p=0,583) e estatura 
(p=0,499). As CPC apresentaram menores deslocamento, tempo e velocidade média 
que CT. O índice de desaceleração foi menor para CT.  
 
Discussão e conclusão: 
As crianças com PC realizaram alcances menores em distância, duração e velocidade 
e precisaram de mais tempo para corrigir o movimento e direcionar a mão ao alvo, 
indicando menor controle motor. Conclui-se que as crianças com PC apresentam 
desempenho inferior quando comparadas com as crianças típicas devido aos déficits no 
controle motor decorrentes das alterações características da PC.  
 


