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Introdução e objetivos: Paralisia Cerebral (PC) é um conjunto de
disfunções motoras e sensoriais por uma lesão cerebral estática no período
pré, peri ou pós natal, ocasionando atraso no motor grosso. É Usado dois
instrumentos que descreve as capacidades funcionais e caracterizando o
nível de desenvolvimento motor grosso: a GMFM e GMFCS. A fisioterapia
intensiva utilizando suits, têm sido utilizado para tratamento da PC, dentre
eles, o Método Therasuit. Buscou-se verificar a influência do Método
Therasuit no ganho motor

Métodos: Participaram deste estudo 18 crianças de ambos os gêneros, com
idade entre 2 a 10 anos, com diagnóstico de PC, classificadas como diplegia
(27,7% da amostra), triplegia (16,7%), hemiplegia E (11%), hemiplegia D
(5,5%), quadriplegia (39%), sendo 72,5% do tipo espastica, 22,5% distonica
e 5% normotonico, que realizaram o tratamento Therasuit e foram avaliadas
através da escala GMFM-66, antes e após o tratamento.

Resultado: 95% das crianças apresentaram ganhos no desenvolvimento
motor grosso após o protocolo de tratamento intensivo pelo Método, apenas
um paciente manteve o mesmo score. 5 crianças GMFCS nível IV, da
amostra total, apresentaram melhora significativa nas dimensões da escala
(apresentadas no gráfico 2 e 3).

Discussão e conclusão: Pina e Cunha (2006) em um estudo afirmaram que
a fisioterapia intensiva promove maiores ganhos motores em crianças com
PC. Koscielny (2011) comprovou que o tratamento Therasuit promove ganho
de força muscular e consequente melhoria do desenvolvimento através da
escala GMFM-66. O tratamento intensivo através do Therasuit é eficaz no
desenvolvimento da função motora grossa de crianças com PC; porém, hoje
há poucos estudos sobre o ganho de função motora através do Therasuit.
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