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Introdução e objetivos: São ainda escassos os estudos que descrevam o
nível de função motora grossa de crianças com Paralisia Cerebral (PC) que
frequentam serviços de equoterapia. Estes dados são importantes no
momento de definir as abordagens adequadas para perfis funcionais que
tenham maior benefício com a técnica. O objetivo deste estudo foi verificar
quais as características clínicas e nível no Sistema de Classificação da
Função Motora Grossa (GMFCS) de crianças com PC que frequentam um
serviço de equoterapia.

Métodos: Estudo descritivo-exploratório de caráter retrospectivo, aprovado
pelo CEPSH/UDESC, realizado de 08/2015 - 12/2015, analisando prontuários
de crianças com PC atendidas em um centro de reabilitação pediátrico em
São José - SC. Entre 158 prontuários disponíveis, 33 registros apresentaram
diagnóstico de PC, destes, selecionados 09 prontuários de praticantes de
equoterapia. Foram coletados dados sociodemográficos e clínicos, topografia
da PC, nível do GMFCS e tempo de equoterapia. Para a análise foi utilizada a
estatística descritiva com distribuição de frequências em variáveis
qualitativas e médias com respectivos desvios padrão e amplitude em
variáveis quantitativas.

Resultado: A maioria dos praticantes eram do sexo masculino (67%), com
média de idade de 11,7±3,0 (07-16) anos, predominando o nascimento a
termo (66%). Quando analisada a topografia da PC, 07 crianças
apresentavam quadriplegia e 02 diplegia. Quanto ao GMFCS, nenhuma se
encontrava no nível I, duas foram classificadas no nível II (22%), uma no
nível III (11%), três no nível IV (27%) e três no nível V (27%). O tempo de
prática da equoterapia foi, em média, de 04±2,0 (02-08) anos com sessões
de 1x/semana e duração de 1h.

Discussão e conclusão: Entre as crianças com PC atendidas no centro de
reabilitação, um número restrito teve acesso ao serviço de equoterapia, o
que limita a generalização dos resultados. Os dados analisados mostraram
que os praticantes de equoterapia tendem a apresentar quadros motores



mais graves (GMFCS IV e V) com maior comprometimento no controle de
tronco. A terapia é realizada por um longo período, mesmo com o quadro
motor já estabelecido, o que pode limitar o acesso de mais crianças que
necessitam do serviço.
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