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Introducao: A paralisia cerebral é uma das condições que mais incapacita crianças em todo o mundo por acarretar desordens motoras e
sensoriais. Tais manifestações clínicas podem estar acompanhadas por distúrbios de comunicação, audição, visão, doenças do trato
digestório e, por conseguinte, associada a alterações do crescimento e pobre estado nutricional.

Objetivos: Relacionar o estado nutricional com a função motora grossa de crianças e adolescentes com paralisia cerebral (PC).

Método: Esta pesquisa caracteriza-se como quantitativa, descritiva correlacional e foi desenvolvida entre maio de 2017 e abril de 2018.
A amostra se deu por conveniência e foi constituída por indivíduos com PC, de ambos os sexos. O Certificado de Apresentação para
Apreciação Ética (CAAE) do projeto possui o n° 67483717.8.0000.5306. Os participantes foram avaliados por meio do Sistema de
Classificação da Função Motora Grossa (GMFCS). A avaliação da dieta e do estado nutricional foi realizada através da avaliação
antropométrica e dietética e por questionário para identificação de hábitos alimentares, via alimentar e consistência da dieta. Para a
avaliação antropométrica foram aferidos peso e altura, quando possível, ou por estimativas. A avaliação dietética foi executada com a
mãe ou cuidadora da criança ou adolescente pelo recordatório de 24h e registro alimentar, que foram calculados por meio do programa
Dietwin versão Dietwin Plus.

Resultados: A pesquisa incluiu 40 crianças e adolescentes com PC, predominantemente do sexo masculino, com idades entre 2 a 18
anos. A avaliação nutricional mostrou que 85% dos indivíduos apresentavam IMC adequado para a idade, entretanto aqueles com IMC
classificado como magreza tinham grave comprometimento da função motora grossa, com GMFCS nível V. Não houve associação
significativa da função motora grossa com o IMC, calculado com base em referências padronizadas para essa população. Em 75% da
amostra a alimentação é realizada através da via oral e dos que alimentam-se pela via enteral, 90% foram classificados nos níveis IV-V
da GMFCS.

Conclusão: No presente estudo o estado nutricional não se correlacionou com a função motora grossa de crianças e adolescentes com
paralisia cerebral."
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