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Introducao: Os parâmetros do desenvolvimento infantil podem ser definidos através dos fatores de ordem estrutural e funcional, como a
massa corporal, a estatura, a força e a coordenação motora. Estudos apontam que crianças com paralisia cerebral (PC) possuem atraso no
desenvolvimentismo muscular e ósseo e consequentemente no crescimento corporal.

Objetivos: O objetivo deste trabalho foi avaliar as características cineantropométricas de crianças com disfunções neuromotoras,
determinar a qualidade óssea e muscular através dos indicadores antropométricos e compará-los em relação ao sexo, tipo de disfunção e
classificação topográfica.

Método: Participaram do estudo 16 crianças com disfunções neuromotoras de ambos os sexos. Foram realizadas a mensuração do peso
corporal, estatura, IMC, perímetros musculares, diâmetros ósseos e pregas cutâneas de acordo com os padrões International Society for
Advancement in Kinanthropometry (ISAK) e calculados em Software Excel. Os dados foram analisados através de estatística descritiva e
inferencial, apresentados em média e desvio-padrão e expressos em frequência absoluta e relativa. Para comparar as médias, foi aplicado
o teste t-student para amostras independentes adotando um nível de significância p<0,05.

Resultados: Foi possível identificar que o sexo feminino apresentou menor IMC, somatório das dobras cutâneas (∑ DOC) e
porcentagem de gordura corporal (% GC), e maior quantidade de massa magra. O sexo masculino evidenciou valores elevados no ∑
DOC e na %GC. O grupo com PC mostrou diferença significativa na diminuição do índice muscular-ósseo e as crianças quadriparéticas
consideradas mais graves, apresentaram aumento do ∑ DOC, componentes endomórficos e redução da massa óssea.

Conclusão: Observou-se que crianças com comprometimento motor mais grave possuem menor índice muscular e ósseo, diminuição da
massa óssea e aumento de gordura abdominal. Concluiu-se que a cineantropometria é um instrumento de fácil utilização e que
proporciona um avanço significativo no tratamento da condição física de crianças com disfunções neuromotoras."
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