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Introdução e objetivos: As lesões neurológicas ocorridas na infância
acarretam comprometimentos diversos ao sistema nervoso, sendo a paralisia
cerebral (PC) um dos problemas neurológicos mais frequentes e
importantes, que ocorre na fase de desenvolvimento encefálico . O objetivo
desta pesquisa foi de caracterizar o nível de comprometimento motor em
crianças com paralisia cerebral em um centro de reabilitação e uma clínica
escola na cidade de Maceió-AL.

Métodos: Trata-se de um estudo descritivo transversal, aprovado pelo CEP/
CESMAC sob o número de CAEE 1.071.628/2015 e realizado em um centro
especializado em reabilitação de Maceió-AL e um clínica escola de
Fisioterapia, cuja amostra foi de 53 crianças com idade compreendida entre
2 a 12 anos, de ambos os gêneros, Aplicou-se, inicialmente, um instrumento
de coleta de dados elaborado pelas pesquisadoras, com os responsáveis pela
criança. Posteriormente foi realizada avaliação por meio do Sistema de
Classificação da Função Motora Global (GMFCS) de modo a classificar o
nível de comprometimento motor da criança. A análise dos dados foi
realizada por meio da estatística descritiva e analítica.

Resultado: Houve predominância do gênero masculino (58,3%) e com faixa
etária de 6 a 12 anos (60,37%). A maioria foi proveniente da capital. Em
relação à classificação, a maioria das crianças foram classificadas como
espástica (84,9%). Quanto ao nível de comprometimento motor das crianças
com PC, a maioria foi considerada grave, pois estavam compreendidos nos
níveis IV (28,3%) e Nível V(54,7%). A frequência a escola, equipe
interdisciplinar presença de deformidades,o uso meios auxiliares de
locomoção e de órtese parecem relaciona-se com a gravidade da criança
com PC.

Discussão e conclusão: O nível de comprometimento motor das crianças
com PC encontrada nesta pesquisa apontou que as mesmas estão



compreendidas em um nível IV e V, segundo o GMFCS, classificada em
grave. Quanto maior a gravidade do comprometimento motor, maior será a
apresentação de fatores limitantes que podem diminuir a capacidade
funcional de crianças portadoras de PC. E verificou-se uma variabilidade
funcional destas crianças dentro dos diferentes níveis de comprometimento.
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