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Introducao: A aquisição e refinamento das habilidades motoras acontecem no início da vida e está diretamente ligada ao processo de
desenvolvimento motor, associado à interação das características físicas do indivíduo e sua relação com o ambiente que está inserido. As
habilidades motoras estão diretamente relacionadas ao desenvolvimento cognitivo da criança.

Objetivos: Avaliar as habilidades funcionais e independência de crianças com distúrbios neuromotores, identificando as variantes e
semelhanças dentre as alterações em cada um dos distúrbios neuromotores e compreender as variações obtidas nas avaliações de crianças
que fazem uso de algum dispositivo auxiliar.

Método: Estudo observacional, transversal, caráter quantitativo. As coletas foram realizadas de agosto de 2017 a fevereiro de 2018, em
uma Clínica Escola de Fisioterapia do sertão da Paraíba. Foram avaliadas 16 crianças apresentando algum tipo de distúrbio neuromotor,
com idade entre dois e sete anos. A coleta de dados contou com dois instrumentos de avaliação, o primeiro uma ficha de avaliação
desenvolvida pelos próprios pesquisadores e o segundo instrumento uma escala validada, a WeeFIM, que é uma avaliação da
funcionalidade, desenvolvida a partir da adaptação da Medida de Independência Funcional-MIF que identifica os níveis de capacidades e
independências das crianças, traçando seu perfil funcional. Para a análise foi utilizado o programa Statistical Package for the Social
Sciences (SPSS) versão 20.0. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética local sob o número CAAE: 68990917.2.0000.5181.

Resultados: Duas crianças apresentaram paraparesia hipotônica (124,0±2,8), 12 apresentaram quadriparesia espástica (27,9±15,0) e duas
hipotonia generalizada (40,2±35,4). O teste de correlação de Pearson (r = 0,70) para a idade e a média de escores da WeeFIM,
demonstrou significância (p = 0,000), mostrando-se linear positivo e forte. Quanto ao uso de dispositivos auxiliares, nove (56,25%) das
crianças utilizavam algum tipo de auxiliar, e sete (43,75%) não faziam uso de dispositivos, dos que faziam uso, a média de escore foi de
(43,0) indicando independência mesmo que modificada. Entre os que não utilizavam dispositivos, apresentaram escore mínimo (37,0),
representando dependência total.

Conclusão: As variantes que influenciaram no comprometimento das habilidades das crianças foram: a topografia, crianças com
paraparesia hipotônica apresentaram uma maior independência segundo o escore total da WeeFIM em relação a quadriparesia e a
hipotonia; ainda verificou-se, através da Correlação de Pearson, quanto maior a idade maior independência da criança."
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