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Introdução: A Paralisia Cerebral (PC) é um distúrbio bastante recorrente na infância, sendo 

proveniente de lesões ou anomalias no começo do desenvolvimento cerebral da criança que 

resultam em desordem no movimento, postura, sensação, percepção, cognição, comunicação e 

comportamento deste indivíduo. Embora não tenha estudos específicos no Brasil, estima-se 

que haja 20.000 novos casos de PC por ano [1]. A atuação fisioterapêutica em casos de PC, é 

de extrema importância para promover o bem-estar do paciente e conta com exercícios e 

técnicas para a sua reabilitação, a exemplo das mobilizações passivas, alongamentos, 

utilização de órteses, estimulação de deambulação, entre outras. Além disso, uma das formas 

de trabalhar a deambulação em crianças com PC é o treinamento com suporte parcial de peso 

corporal, que é um método seguro e confiável para a reabilitação da marcha, já que possibilita 

um treinamento simultâneo e mais dinâmico dos vários componentes da marcha [2]. 

Objetivos: Verificar a mobilidade da marcha de crianças com paralisia cerebral espástica 

após um programa de treinamento de marcha com suporte parcial de peso na esteira 

ergométrica. Métodos: A pesquisa teve início após aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade do Estado do Pará (UEPA) (Parecer nº 2.750.769). Trata-se de um 

estudo série de casos de caráter quanti-qualitativo, seguindo as normas da Resolução 466/12 

do Conselho Nacional de Saúde, relativa à pesquisa com seres humanos. Todas as 

participantes assinaram o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) por impressão 

digital, e a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) pelos seus pais 

ou responsáveis. Participaram do estudo três crianças selecionadas por meio da amostragem 

não probabilística por conveniência, no período de agosto a outubro de 2018. Como critérios 

de inclusão optou-se por indivíduos na faixa etária entre 2 e 5 anos de idade, ambos os sexos, 

diagnóstico de paralisa cerebral do tipo espástica e classificação entre os graus I e III na Gross 

Motor Function Classification System (GMFCS) e grau 1, 1+ ou 2 de espasticidade na Escala 

Ashworth Modificada. Excluíram-se aqueles que apresentaram deformidades congênitas de 

membros inferiores (MMII) e adquiridas; episódios recorrentes de epilepsia sem controle 

através de anticonvulsivantes; sem diagnóstico de PC espástica. Os atendimentos foram 

realizados em um consultório particular e tinham duração de 40 minutos e 15 sessões totais 

para cada paciente. Cada sessão foi iniciada com 15 minutos de alongamento ativo-assistido 

para os músculos dos MMII com ênfase nos adutores do quadril já que estes encontravam-se 

contraídos devido ao padrão postural adotado pelas crianças. Realizou-se também a 

verificação do peso corporal das pacientes e a colocação destas, cada uma por vez, no colete 

do suporte. A redução de 30% do peso corporal das crianças foi realizada através da regulação 

das alças do colete. Após este último, a criança começou a deambular na esteira ergométrica, 

a uma velocidade de 0,5 Km/h, sendo que o critério adotado para sua progressão foi a 

capacidade da criança em manter um padrão rítmico de caminhada. Além disso, nas primeiras 

sessões, a caminhada tinha duração de 2 minutos e se repetia 5 vezes com intervalo de 1 

minuto e meio entre cada repetição. O tempo da deambulação na esteira aumentou conforme a 

criança progredia de velocidade e melhorava sua capacidade de marcha. Ao final de cada 
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sessão foram realizadas orientações aos pais, para que houvesse correções posturais das 

crianças no contexto domiciliar. Antes da primeira e após a última sessão de treinamento de 

marcha, as pacientes foram avaliadas através de escala e questionários. Estes foram aplicados 

aos pais ou responsáveis das crianças. A Escala Ashworth Modificada foi usada para 

quantificar o grau de espasticidade da musculatura adutora do quadril, testada através de 

alongamento passivo. Já com o Questionário de Condições Pré, Peri e Pós-natais e Condições 

Socioeconômicas, composto por diversas perguntas abertas e fechadas, foi possível identificar 

o perfil socioeconômico das participantes e saber se esses fatores influenciam na condição de 

saúde delas. Além destes, utilizou-se também o Inventário Pediátrico de Avaliação de 

Disfunção (PEDI), o qual verificou o desempenho funcional das pacientes com base na 

mobilidade e autocuidado. Por fim foi usado o Sistema de Classificação da Função Motora 

Grossa (GMFCS), que determinou a função motora grossa a partir da classificação em níveis 

de deambulação com ou sem auxílio. Resultados e Discussão: Participaram do estudo 3 

crianças, todas do sexo feminino, com mínimo de idade de 3 anos e máximo de 5 anos. Em 

relação ao histórico do período pré, peri e pós-natais, 66,6% das mães apresentaram 

intercorrências durante a gravidez, assim como também episódios de aborto. Todas realizaram 

pré-natal e foram submetidas à parto cesariano, sendo que 66,6% apresentaram algum tipo de 

intercorrência durante o parto. Todas as crianças foram internadas na unidade de terapia 

intensiva. Apenas uma paciente apresentou melhora significativa para mudar de nível no 

Sistema de Classificação de Função Motora Grossa (GMFCS) no final do tratamento. Já em 

relação ao escores contínuos do Inventário PEDI, houveram ganhos obtidos pelas pacientes 

antes e após o treino de marcha. Nas áreas de mobilidade das Habilidades Funcionais e de 

autocuidado, todas as crianças tiveram aumento dos seus escores. Utilizou-se ainda a Escala 

de Ashworth Modificada para a quantificar o grau de espasticidade das crianças. No qual 

pode-se perceber uma redução do grau 2 para 1+ em duas pacientes. A diminuição da 

espasticidade pode ser corroborada pelos estudos de Carvalho, Zaia, Freitas e Toledo [3], que 

constatou a existência de evidências referentes aos benefícios do treinamento de marcha com 

SPPC associado ou não a outras técnicas convencionais de tratamento. Assim, verifica-se no 

presente estudo que, independentemente das disfunções neurológicas, todas as participantes 

apresentaram melhora na mobilidade da marcha. Foi verificado neste estudo que na avaliação 

pelo GMFCS (que avalia a função motora grossa), não houve mudança de nível para duas 

pacientes, pois apesar da melhora clinicamente perceptível, esse instrumento não foi sensível 

o suficiente para identificá-la, corroborando com os achados de Nordmark [4] que também 

estudou crianças com diplegia espástica e referiu a pouca sensibilidade desse instrumento em 

crianças com limitações motoras importantes. Ademais, ressalta-se ainda que as participantes 

do estudo obtiveram evolução no quesito independência e autocuidado, avaliados pelo 

questionário PEDI. Neste sentido, nos estudos de Mancini et al. [5] realizado com 36 crianças 

portadoras de PC foi verificado através da aplicação do questionário PEDI que alguns fatores 

ambientais como as atitudes do cuidador também podem ter influenciado o desempenho 

dessas crianças nas habilidades funcionais e na independência funcional quanto a 

autocuidado, mobilidade e socialização. Conclusão/Considerações Finais: O protocolo de 

treinamento proposto alcançou resultados relevantes tanto para melhora do desempenho 

funcional das pacientes com PC espástica referente a mobilidade e independência da marcha, 

quanto para maior independência com relação a assistência do cuidador. 
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