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Introdução e objetivos: A Paralisia Cerebral (PC) é a principal patologia
neurológica decorrente de complicações neonatais. Esta patologia afeta o
controle dos músculos do corpo, levando a dificuldades motoras e de
coordenação, comprometendo o desenvolvimento físico e o ganho de
habilidades motoras. O objetivo da presente pesquisa foi estudar o perfil e a
funcionalidade de crianças deambuladoras, com diagnóstico de paralisia
cerebral acompanhadas em uma Unidade de Reabilitação Física.

Métodos: Trata-se de um estudo descritivo, transversal e analítico.
Aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa da UNIJUI com parecer
consubstanciado número: 066931/2015 Para o levantamento dos dados
foram analisados os prontuários dos pacientes de uma unidade de
reabilitação física até o ano de 2015, sendo selecionados os que possuíam
diagnóstico de PC, e destes aqueles classificados pela GMFCS nos níveis I e
II consideradas como leves e os do nível III como moderadas. Para a
caracterização do perfil e identificação da funcionalidade foi aplicado o
Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI). Os dados foram
analisados de forma descritiva, utilizando a ferramenta Microsoft Excel v.
2010.

Resultado: A amostra constituiu-se por oito crianças, sendo sete meninos e
uma menina, com idades entre seis meses e sete anos e meio. Uma criança
foi classificada como GMFCS I, a qual obteve melhores escores na área da
mobilidade, sendo ela hemiparética. As crianças classificadas como GMFCS
II obtiveram melhores escores na área da autocuidado, sendo elas
diparéticas leves. As crianças GMFCS III tiveram menores escores nas áreas
do autocuidado e mobilidade, sendo elas diparéticas graves e tetraparéticas
leves. Na função social, todas as crianças tiveram escores normativos e
contínuos normais.

Discussão e conclusão: As crianças deambuladoras com paralisia cerebral
do presente estudo foram predominante meninos, com tônus espástico e



classificação de dipáresia. Confirmou-se que, quanto melhor o nível motor
pela GMFCS, melhores foram os escores de habilidades funcionais
questionados. O GMFCS I e II apresentaram escores semelhantes, com
maiores dificuldades na mobilidade, diferente do nível III, evidenciadas
também para autocuidado.
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