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Introducao: Paralisia Cerebral (PC) caracteriza-se por distúrbios permanentes na postura, no tônus muscular e nos movimentos,
acompanhados de prejuízos sensoriais, os quais limitam a realização de atividades funcionais, incluindo as sociais. A dança proporciona
bem-estar físico, emocional e social e permite a inclusão de pessoas com deficiência no campo sociocultural.

Objetivos: Este estudo tem como objetivo analisar o efeito da dança na funcionalidade e participação social de pessoas com PC.

Método: Trata-se de uma série de casos com sete participantes com diagnóstico clínico de PC, de ambos os sexos, faixa etária de 05 a
19 anos, que participaram de aulas de dança, com duração de 30 minutos, duas vezes por semana, em dias alternados, num total de 16
aulas. Os métodos de avaliação e intervenção foram aprovados sob o nº CAAE 06154012.4.0000.0058. Os pais ou responsáveis
assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), autorizando a participação no estudo. Para avaliação da
funcionalidade e participação social, foram utilizados os instrumentos: Medida de Independência Funcional (MIF) e World Health
Organization Disability Assessmentn Schedule (WHODAS), versão 2.0. Os indivíduos também foram classificados quanto ao grau de
comprometimento motor através do Sistema de Classificação de Função Motora Grossa (GMFCS).

Resultados: No GMFCS, foi classificado 1 no nível II; 2 no nível IV e 4 no nível V. Verificou-se aumento na independência funcional,
principalmente nos aspectos de cuidados pessoais (p=0,04), mobilidade (p=0,01), locomoção (p=0,01), comunicação (p=0,0004) e
cognição social (p=0,002), e nos valores totais da MIF (p=0,0009); na participação social, verificado pelo WHODAS, também houve
aprimoramento após a intervenção (p=0,045).

Conclusão: A dança mostra-se como um recurso lúdico e artístico que promovem bem-estar, aprimoramento da funcionalidade e
interação social em pessoas com PC."
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