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Introducao: A cirurgia multinível é o padrão outro para intervenção nas disfunções de marcha em crianças com Paralisia Cerebral (PC)
bilateral, do tipo diplegia. Estas disfunções são muito comuns devido às limitações musculoesqueléticas associadas à PC, que são
progressivas e atrasam ou prejudicam a marcha independente dessas crianças.

Objetivos: O objetivo do presente estudo foi documentar a evolução funcional de uma criança com PC diplégica pré e pós cirurgia de
alongamento multinível de membros de inferiores.

Método: Participou deste estudo de caso, uma menina de oito anos, com PC diplégica, classificada no Sistema de Classificação da
Função Motora Grossa (GMFCS) como nível III. A mãe da criança assinou o termo de consentimento livre e esclarecido (CAAE:
82345718.6.0000.5147). As avaliações foram realizadas com a Medida da Função Motora Grossa - versão 66 (Gross Motor Function
Measure – GMFM-66), aplicado um dia antes da intervenção cirúrgica, 1 (um) mês e com 3 (três) meses após a cirurgia. Para
complementar a avaliação da progressão da criança, foi feita também a consulta ao prontuário das avaliações do período pré e pós-
operatório e documentação dos atendimentos fisioterapêuticos realizados neste período, incluindo os dados de frequência e adesão e
atividades realizadas, dados estes obtidos via AGHU. Os dados foram reportados de acordo com o escore bruto do teste GMFM nas
avaliações realizadas, e as demais informações em medidas de tendência central.

Resultados: O escore bruto do teste GMFM-66 obtido por meio do software GMAE foram de: 50,6; 42,8 e 49,9 respectivamente para as
avaliações pré, e pós-operatórias com 1 mês e 3 meses. A participante apresentou uma frequência semanal de 3x por semana de sessões
de fisioterapia, com 50 minutos de duração, com 95% de adesão. Foram realizadas atividades principalmente de mobilização passiva
para ganho de amplitude de movimento, alongamento muscular para manutenção da extensibilidade adquirida, fortalecimento muscular
dos membros inferiores, treino de mudanças de posições do corpo e treino de atividades na postura sentada, de pé e na marcha.

Conclusão: O impacto da cirurgia multinível é predominante na mobilidade, com piora no desempenho da criança logo após a
intervenção cirúrgica, que melhora com o passar dos meses, como confirmado pelo presente estudo. Fatores que podem ter contribuído
para os resultados apresentados são adesão e a frequência de sessões de fisioterapia."
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