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Introducao: A Paralisia Cerebral interfere na maturação do Sistema Nervoso Central na fase de desenvolvimento tanto estrutural quanto
funcional comprometendo as funções motoras e posturais. Para o tratamento de crianças com PC têm sido empregado o método de
TheraSuit, estudado por Koscielny como recurso terapêutico para crianças com Paralisia ¹, ².

Objetivos: Avaliar o desenvolvimento motor em uma pessoa com Paralisia Cerebral do tipo Coreoatetóide submetida ao protocolo do
método TheraSuit.

Método: Tratou-se de uma pesquisa de campo de caráter quantitativo e qualitativo, participou deste estudo um sujeito com diagnóstico
de PC tipo coreoatetóide, GMFCS II. O sujeito do estudo foi avaliado antes e após a aplicação do protocolo do TheraSuit com o GMFM,
Teste de caminhada de 10 metros e filmagem de atividade funcional. Foi submetida ao programa de exercícios intensivos diários, 3 horas
por dia, cinco dias por semana por quatro semanas. O método foi dividido em três etapas: (1) Sistema de polias associado a exercícios na
gaiola, oferecendo assistência e quando necessária. (2) Veste que funcionou como órtese dinâmica e proprioceptiva, alinhando o paciente
de acordo com a necessidade. (3) Cinto (spider) com um sistema de cordas elásticas acopladas à gaiola, usado para realizar atividades
funcionais propiciando auxílio facilitando ou dificultando para o paciente a fim de atingir os objetivos.

Resultados: Na avaliação da função motora grossa (GMFM) observamos o aumento nos scores totais com pré teste de 62,7 e pós teste
de 65,0. No teste de caminhada de 10 metros obtivemos melhora na velocidade da marcha apresentado no pré teste 46,29 segundos e
29,59 segundos no pós teste. Ao analisarmos os testes funcionais, foi possível observar uma diminuição do tempo de execução na função
de tirar uma camiseta com tempo de pré e pós intervenção 60,23 segundos e 46 segundos respectivamente.

Conclusão: Observamos que o método de TheraSuit mostrou–se benéfico na melhora do desenvolvimento motor contribuindo com a
hipótese de que o método melhora de forma quantitativa e qualitativa a funcionalidade do indivíduo com paralisia cerebral
Coreoatetóide."
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