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Introducao: A paralisia cerebral é definida como um grupo de distúrbios do desenvolvimento do movimento e postura devido a uma
lesão cerebral não progressiva que acomete o SNC em desenvolvimento. Novos métodos para tratar as disfunções neurológicas causadas
pela PC vêm surgindo e despertando interesses nos profissionais da saúde.

Objetivos: Analisar os efeitos do método TheraSuit no desenvolvimento motor de uma criança com Paralisia Cerebral.

Método: O estudo tratou-se de um levantamento de dados, através de análise de prontuário, com acompanhamento das aplicações dos
protocolos e avaliações do paciente. Todo o processo foi realizado em três etapas: avaliação inicial, intervenção e reavaliação efetuados
por fisioterapeutas especialistas no Método Therasuit®, em uma clínica particular, Centro de Apoio Terapêutico- Cláudia Alcântara,
localizada na cidade de Santos/SP. Foram analisados nesse estudo quatro protocolos do Método TheraSuit®, aplicados em intervalos de
quatro meses. Em cada um dos quatro protocolos foi utilizada a Medida da Função Motora Grossa (GMFM-66) na avaliação inicial e
final. A análise dos scores obtidos foram feitos através do Software Gross Motor Ability Estimator (GMAE-2)® no qual é possível
registar as alterações ocorridas numa sucessão de avaliações.

Resultados: Observamos na pontuação do GMFM-66 score pré-protocolos de 38 e pós-protocolos de 45, sem declínio no intervalo entre
os protocolos. No primeiro protocolo (P1), na avaliação Pré P1 do GMFM-66 encontramos score total de 31 pontos, e na Pós P1 um
score de 38 pontos. No segundo protocolo (P2) encontramos os scores: Pré P2 de 38 e Pós P2 de 39 pontos. No terceiro protocolo (P3) a
avaliação Pré P3 um score de 42 e a pós de 41 pontos. No quarto protocolo (P4) observamos um score de 43 pontos na avaliação Pré P4 e
45 na avaliação pós.

Conclusão: Os resultados encontrados neste estudo sugerem que a aplicação do Método TheraSuit®, teve efeitos positivos na função
motora da criança estudada, mostrando que houve aprendizado das tarefas realizadas na terapia com manutenção ou progressão nos
escores totais do GMFM a cada intervenção, mesmo após o intervalo entre os protocolos."
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