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Introdução e objetivos: Paralisia Cerebral (PC) caracteriza-se por
alterações permanentes no desenvolvimento do movimento e da postura
decorrente de distúrbio não-progressivo no cérebro em desenvolvimento.
Crianças com PC apresentam déficit no controle postural e podem
apresentar prejuízo na movimentação dos membros superiores (MMSS),
limitando sua autonomia na realização das atividades diárias. Esse estudo
verificou a correlação entre controle postural, desempenho no alcance
funcional e habilidades manuais.

Métodos: Participaram do estudo 14 crianças, com 8,42 (±1,50) anos, e
ambos os gêneros, divididas em grupo experimental (7 PC: 3 hemiparéticos
com GMFCS I e 4 diparéticos com GMFCS II) e grupo controle (7 crianças
típicas). Ambos os grupos foram avaliados por meio do Segmental
Assessment of Trunk Control (SATCo) - avalia o controle estático, ativo e
reativo; Trunk Control Measurement Scale (TCMS) – avalia o equilíbrio
estático e dinâmico na postura sentada; Pediatric Reach Test (PRT) – avalia o
alcance funcional anterior e lateral e o Quality of Upper Extremity Skills
Test (QUEST) – avalia a funcionalidade dos MMSS. Para análise utilizou-se o
teste t-studant e o teste de correlação de Pearson

Resultado: Os resultados não revelaram diferença significativa no controle
de tronco entre os grupos controle e PC. Houve diferença estatisticamente
significante entre ambos os grupos no que se refere a função manual:
movimentos dissociados (p=0,006), suporte de peso (p=0,041), reação de
proteção (p=0,006), e em relação ao teste de alcance funcional anterior
bilateral em pé l(p=0,022), alcance na posição em pé com o MSD (p=0,041)
e alcance em pé com MSE (p=0,035), o alcance na posição sentada também
revelou diferença estatisticamente significante (p=0,006), como também na
posição sentada a D e E (p=0, 016). Não houve correlação entre o controle
de tronco e a função manual e alcance funcional.

Discussão e conclusão: O controle de tronco de crianças típicas e crianças
com PC classificadas com GMFCS I e II é similar, principalmente a posição



sentada. Não houve correlação entre o controle de tronco e função manual
assim como não houve correlação entre controle de tronco e alcance
funcional.
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