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Introducao: A Paralisia Cerebral (PC) refere-se a um conjunto de síndromes heterogêneas desencadeadas por uma lesão em nível
cerebral durante seu período de desenvolvimento. A PC geralmente é acompanhada por disfunções secundárias, as dificuldades no
processo de deglutição são frequentes e podem gerar graves prejuízos para saúde dos indivíduos acometidos.

Objetivos: O objetivo desse estudo foi identificar se há associação entre a função motora grossa e o grau de disfagia de indivíduos com
PC.

Método: Este estudo constitui um recorte de um trabalho maior, caracterizando-se como quantitativa, do tipo descritiva correlacional e
foi desenvolvida em Santa Maria-RS, no período de maio de 2017 a abril de 2018. O Certificado de Apresentação para Apreciação Ética
(CAAE) do projeto possui o n° 67483717.8.0000.5306. A amostra foi obtida por conveniência. Foi realizado avaliação da função motora
grossa por meio do instrumento Gross Motor Function Measure (GMFM), da gravidade do comprometimento neuromotor através do
Gross Motor Function Classification System (GMFCS), e avaliação do grau de disfagia pela Avaliação Clínica da Disfagia Pediátrica
(PAD-PED).

Resultados: Foram avaliados 40 indivíduos com PC, com idade entre 2 e 18 anos. A correlação do GMFCS com a disfagia mostrou que
existe uma associação significativa entre o grau do GMFCS e o grau de disfagia (p= 0,039), ou seja, a disfagia leve a moderada é mais
prevalente naqueles com maior comprometimento motor. Houve também associação da disfagia com o GMFM, sendo que medida que o
grau de disfagia aumenta o valor total do GMFM diminui. Estes achados estão de acordo com outros estudos que mostram que a piora do
quadro motor leva a disfunções no processo de deglutição.

Conclusão: O presente estudo mostrou que há uma associação do grau de disfagia com a função motora grossa de indivíduos com PC. A
piora do comprometimento motor mostra-se um importante fator de risco para disfunções no processo de deglutição."
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