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Introdução e objetivos: A fisioterapia, como área da reabilitação, oferece
oportunidades de estímulos diversas, que podem favorecer a flexibilidade e
diminuem a espasticidade de crianças com Paralisia Cerebral
proporcionando assim melhor qualidade de vida e funcionalidade para as
mesmas. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos da fisioterapia
convencional para a melhora da flexibilidade da cadeia muscular posterior a
curto e a longo prazo.

Métodos: Estudo longitudinal, descritivo e quantitativo, de caráter
experimental.Participaram deste estudo 6 pacientes com diagnóstico de
Paralisia Cerebral, idade média de 9,83 (±2,96) anos, sendo 3 do gênero
masculino e 3 feminino. Foram realizadas 16 sessões de cinesioterapia
convencional com a realização de exercícios de alongamentos passivos de
músculos paravertebrais e de membros inferiores. Para as avaliações da
flexibilidade utilizou-se o banco de Wells, antes e após cada, 3 medidas
consecutivas do alcance máximo passivamente (obtida a média), de acordo
com percepção da resistência muscular pelo avaliador. Para a análise
estatística foi utilizado o Software Sigma-Stat® versão 3.5.

Resultado: Houve um aumento significativo (p < 0,0001) da flexibilidade da
cadeia muscular posterior das 6 crianças após intervenção de um programa
de fisioterapia, tanto na avaliação individual quanto em grupo. A média total
de ganho em flexibilidade entre o grupo foi de 8,11cm, sendo pré (24,11
±5,6cm) e pós-tratamento (32,22 ±6,38cm). No entanto, as médias da
flexibilidade para cada criança variou de 8,8cm no paciente 1; 5,2 cm no
paciente 2; 12 cm no paciente 3; 6,4 cm no paciente 4; 7cm no paciente 5 e
9,4 cm no paciente 6, indicando que o ganho de flexibilidade permaneceu ao
longo das dezesseis sessões de fisioterapia e não apenas após cada
intervenção.

Discussão e conclusão: Este estudo infere que a fisioterapia convencional,
com exercícios de alongamentos passivos, propicia melhora da flexibilidade



da cadeia muscular posterior de crianças com Paralisia Cerebral seja a curto
ou a longo prazo. Este ganho de flexibilidade muscular, pode portanto
melhorar a qualidade de vida e funcionalidade dos pacientes tratados por
esta modalidade de reabilitação.
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