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Introdução e objetivos: A paralisia cerebral (PC) ocasiona alterações
sobre tônus, postura e movimento voluntário, com repercussões sobre a
funcionalidade. Em países subdesenvolvidos, como o Brasil, muitas dessas
crianças acabam institucionalizadas, sendo escassos estudos que que
descrevam a função motora desses indivíduos, de acordo com a Classificação
Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF). Objetivo:
avaliar e classificar as habilidades funcionais de crianças com PC
institucionalizadas

Métodos: trata-se de um estudo observacional, transversal, aprovado pelo
Comitê de Ética do IBRATE, CAAE: 53310116.8.0000.5229 que avaliou e
classificou 11 moradores de uma instituição de longa permanência do
Paraná, com idade de 2–19 anos (14,09 ± 5,07), 5 meninos e 6 meninas, por
meio da Medida de Independência Funcional (MIF), Sistema de
Classificação da Função Motora Grossa (GMFCS) e CIF.

Resultado: a maioria dos moradores apresenta comprometimento motor
severo, em 63,6% com GMFCS V, 54,6% com quadriplegia e 90,9% com
padrão espástico. Desses, 90% apresentaram dependência total para os
itens de auto-cuidado, controle de esfíncter, mobilidade, locomoção,
comunicação e fatores psicossociais. Estes itens demonstram as restrições
dessas crianças em atividades e de participação, possivelmente por não
possuírem fatores ambientais facilitadores, pelo déficit de produtos
auxiliares, assim como a ausência da família. Fatores esses contemplados na
CIF, que visa a atenção integrada da saúde para o direcionamento correto de
metas e intervenções, aqui identificados como barreiras.

Discussão e conclusão: estratégias de facilitação para atividades de vida
diária e de inclusão social devem ser proporcionadas a essas crianças, visto
que seu comprometimento de base ou a condição de moradia em instituição



de longa permanência não devem restringir integralmente suas atividades e
participação.
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