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Introdução e objetivos: A paralisia cerebral (PC) espástica envolve
distúrbios no tônus muscular, na postura e na movimentação voluntária,
afetando o desenvolvimento motor. Exercícios resistidos vêm sendo
utilizados para melhorar força muscular de crianças com PC. Este estudo
objetiva avaliar a distribuição plantar em crianças com PC tipo espástica em
idade escolar antes e depois de um protocolo treino resistido.

Métodos: Pesquisa quantitativa com 9 crianças hemi e diparéticas entre 2 e
7 anos de idade, com níveis GMFCS I a III. O grupo participou de treino
resistido com duração de 1 hora, 2 vezes por semana, por 12 semanas. O
treino ocorreu em 2 sequências de 3 exercícios para membros inferiores
contra a resistência de faixas elásticas, com 3 séries de 10 repetições que
aumentavam progressivamente. Utilizou-se para a coleta baropodômetro
(DIASU), conectado ao software Milletrix para o processamento de dados.
Todos os dados foram coletados com a criança em bipedestação. Para a
análise estatística utilizou-se o software SigmaStat para a aplicação dos
testes Mann-Whitney Sum Rank Test ou t-pareado.

Resultado: A média e desvio padrão para os parâmetros analisados antes e
após a intervenção foram: superfície podal total (cm²) foi de 74,00±32,90
para 78,88±32,07 (p=0,67); pressão máxima (g/cm²) de 586,94±168,10 para
457,95±179,26 (p=0,06); pressão média (g/cm²) de 266,12±145,96 para
220,48±66,82 (p=0,45); da superfície (cm²) do pé esquerdo foi de 41,55
±16,15 para 39,33±15,47 (p=0,70) e do pé direito foi de 32,44±18,24 para
39,55±21,50 (p=0,35); da carga (kg) do pé esquerdo foi de 8,83±3,22 para
7,71±2,77 e do pé direito de 7,27±3,36 para 8,40±4,87 (p=0,34); a razão de
superfície foi de 68,52±17,88 para 71,26±20,28 (p=0,68) e a razão de
simetria de carga foi de 62,68±17,81 para 67,84±25,23 (p=63).

Discussão e conclusão: O referido protocolo de treino resistido consistiu
em exercícios que preconizavam repetição com carga para fortalecimento de
ambos os membros inferiores. Todas as crianças do estudo, diplégicas e



hemiplégicas, apresentavam inicialmente assimetria de carga, e o protocolo
não modificou este padrão. O treino resistido proposto não modificou
significativamente a distribuição de carga podal de crianças com PC
espástica.
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