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Introdução e objetivos: Diferentes níveis de função motora podem
repercutir nas demais áreas do desenvolvimento de crianças com Paralisia
Cerebral (PC) e torna-se importante analisar como variações na capacidade
motora estão associadas a mudanças nas demais áreas do comportamento. O
estudo teve como objetivo verificar a relação entre a função motora grossa e
o desenvolvimento neuropsicomotor em crianças com PC avaliadas pelo
Inventario Portage Operacionalizado (IPO).

Métodos: Estudo descritivo, correlacional de caráter retrospectivo,
aprovado pelo CEPSH/UDESC, realizado entre 02/2016 e 04/2016, com base
documental em prontuários de crianças com PC atendidas em um centro de
referência. De acordo com os critérios de inclusão, foram analisados
prontuários de 22 crianças com PC onde a função motora foi definida pelo
Sistema de Classificação da Função Motora Grossa (GMFCS) e o
desenvolvimento neuropsicomotor dos 0-6 anos foi determinado pelo IPO. O
grau de associação entre os cinco níveis do GMFCS e o desempenho nas
áreas de socialização, cognição, linguagem, autocuidado e desenvolvimento
motor foi testado através da Correlação de Spearman, com p<0,05.

Resultado: Houve prevalência do sexo masculino (77%) com média de
idade de 7,86 ± 2,21 (5 – 12) anos. Os principais tipos de PC foram
quadriplegia (41%) e diplegia (36%) espásticas, predominando os níveis l
(32%) e V (41%) do GMFCS. A área da socialização apresentou o melhor
desempenho, com a área do desenvolvimento motor alcançando pontuações
mais baixas entre os cinco níveis. Houve correlação significativa inversa de
forte magnitude entre o nível de função motora grossa (I/leve-V/grave) e as
áreas da socialização (ρ=-0.87; p<0,0001), da linguagem (ρ=-0,78;
p<0,0001), do autocuidado (ρ=-0,79; p<0,0001), do desenvolvimento motor
(ρ=-0,80; p<0,0001) e o total do IPO (ρ=-0,83; p<

Discussão e conclusão: O maior comprometimento da função motora está
fortemente relacionado a maiores declínios nas áreas da socialização,
linguagem, autocuidado e desenvolvimento motor. Estes achados reforçam



estudos prévios demonstrando que o nível motor comprometido ocasiona
dificuldades no desempenho em todas as áreas do desenvolvimento da
criança com PC, não apenas no domínio físico, informações importantes na
definição das estratégias de intervenção.
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