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Introdução e objetivos: Crianças com Paralisia Cerebral (PC) apresentam
problemas na marcha devido a perda do equilíbrio e déficits dos ajustes
posturais. Em crianças com PC hemiplégica as alterações são em
decorrência da assimetria postural. O treino de equilíbrio proporciona a
melhora da manutenção da postura e dos ajustes posturais em várias
situações, como na marcha. Objetivo: Avaliar o efeito de um protocolo de
treino de equilíbrio de curta duração e progressivo na marcha de crianças
com PC hemiplégica.

Métodos: Este é um ensaio clínico, onde 40 crianças com PC hemiplégica
serão alocados aleatoriamente e pareados por idade e nível motor e
posteriormente divididos em 2 grupos: Intervenção (irão realizar um
protocolo de treino de equilíbrio, com 12 sessões de 30 minutos cada, 3x por
semana por 4 semanas, n=20) e Controle (irão realizar fisioterapia
convencional, n=20). Serão avaliados pré e pós tratamento através de um
questionário inicial com dados clínicos, análise cinemática marcha obtida
pelo laboratório de marcha 3D, análise do equilíbrio estático pela
estabilometria e Escala de Equilíbrio Pediátrica e avalição da qualidade de
vida através do PediatricQualityof Life Inventory, módulo PC.

Resultado: Os dados contínuos serão descritos em média e desvio padrão,
se normalmente distribuídos ou mediana e interquartil, caso não. A
normalidade será verificada através do teste de Shapiro-Wilk. Os dados
categóricos serão descritos através de frequência absoluta e percentual. As
comparações entre e intra grupos serão realizadas através de Anova de
medidas repetidas ou método de Equações de Estimativas Generalizadas,
caso não atenda a suposição de normalidade. As correlações entre os
instrumentos serão avaliadas através do coeficiente de correlação de
Pearson ou Spearman. Será adotada significância estatística de 5% (p-
valor<0,05). Será calculado a relação custoXeficácia do protocolo.

Discussão e conclusão: Os resultados contribuirão para evidenciar a
eficácia de um treinamento de equilíbrio de curta duração e progressivo
para melhora da marcha de crianças com PC hemiplégica. Já que



apresentam limitações motoras levando ao déficit no equilíbrio e dificuldade
na marcha, sabendo que esta é considerada um dos principais itens a serem
trabalhados na reabilitação. Esta abordagem pode contribuir para a melhora
da marcha de forma intensiva, apresentando impacto direto na qualidade de
vida das crianças.
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