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Introdução e objetivos: Introdução e objetivo: A Paralisia Cerebral (PC) é
uma condição de saúde que resulta em deficiências nos sistemas neuro-
músculo-esquelético, comprometendo principalmente a aquisição e o
aprimoramento de funções motoras. Este trabalho objetiva identificar o grau
de dependência funcional das crianças com PC em atendimento na Clínica
de Fisioterapia da UNIVALI.

Métodos: Métodos: Este projeto foi aprovado pelo comitê de ética, segundo
CAAE 47470415.0.0000.0120. Para fins de coleta, utilizamos a escala de
medida de função motora grossa (GMFM). Foram coletados os dados de 14
crianças, com idade entre 1 e 12 anos. Para melhor compreensão dos dados
as crianças foram divididas em 2 grupos, sendo o primeiro com as crianças
entre 1 e 6 anos, o segundo entre 7 e 12 anos.

Resultado: Resultados: Os dois grupos ficaram compostos de 7 crianças
cada. Observou-se que no primeiro grupo 71,42%, e no segundo grupo
42,84% das crianças analisadas apresentaram escores inferiores a 80%, o
que evidencia diminuição das suas funções motoras grossas.

Discussão e conclusão: Discussão: Segundo o desenvolvimento motor
normal, as crianças deveriam desenvolver atividades como deitar e rolar,
sentar, engatinhar e ajoelhar e ficar de pé durante o primeiro ano de vida.
Devido ao diagnóstico clínico de PC, o resultado confirma dados de outros
estudos que observaram a presença de algum grau de dependência
funcional em criança com PC. Conclusão: Conclui-se que quanto menor a
idade, maior é a dependência funcional da criança e que a escala GMFM
pode ser uma excelente ferramen
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