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Introdução e objetivos: Na Paralisia Cerebral (PC), a participação
reduzida em atividade física e aumento do tempo gasto em Comportamento
Sedentário (CS) estão associados com excesso de peso e outros resultados
negativos à saúde. Os objetivos deste estudo são descrever o nível de
atividade física (NAF) e o CS das crianças e adolescentes com PC e
investigar as diferenças entre o NAF e o CS quanto à carga ponderal,
severidade da PC e desempenho físico e funcional.

Métodos: Estudo transversal, analítico e observacional, o qual foi aprovado
pelo Comitê de Ética (CAAE 46757415.9.0000.5553), e contou com a
participação de crianças e adolescentes com PC,. Foi investigado o NAF
através do Questionário de Atividade Física Regular (PAQ-C) e o CS através
das horas gastas assistindo televisão. A carga ponderal foi verificada através
do Índice de Massa Corporal (IMC), a severidade da PC através do GMFCS
(Sistema de Classificação da Função Motora Grossa), a capacidade física
através do TC6 (Teste de caminhada de seis minutos) e a capacidade
funcional através do GMFM (Mensuração da Função Motora Grossa) e TUG
(Teste Levante-se e Ande com Tempo Cronometrado).

Resultado: A amostra foi composta por 11 participantes sendo oito crianças
e três adolescentes, e média de idade foi de 9,18 anos (± 4,23); de ambos os
sexos; cinco eram hemiparéticos espásticos, cinco diparéticos espásticos. No
GMFCS, seis pertenciam ao nível I e cinco aos níveis II/III. Seis participantes
foram classificados como ativos e cinco como sedentários. Não foram
observadas diferenças estatisticamente significativas no comparativo entre
ativos x sedentários e com CS x sem CS quanto as variáveis (IMC, GMFM,
TUG e TC6), p>0.05. No teste Qui-quadrado também não foi verificada
diferença estatisticamente significativa (p<0.05) quanto ao NAF.

Discussão e conclusão: Os resultados preliminares deste estudo sugerem
que participantes da amostra deste estudo piloto considerados ativos e sem



comportamento sendentário não apresentaram diferenças em relação aos
inativos e com comportamento sedentário quanto à carga ponderal,
severidade da PC e capacidade física e funcional. Estudos posteriores são
necessários para investigar a relação entre comportamento sedentário, nível
de atividade física e capacidade funcional em crianças com paralisia
cerebral.
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