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Introdução: A Fibrose Cística é uma doença autossômica recessiva que limita a expectativa 

de vida, responsável por afetar cerca de 70.000 indivíduos ao redor do mundo. É iniciada pela 

ausência ou disfunção da proteína reguladora de condução transmembrana (sigla em inglês : 

CFTR), que funciona como canal de cloro nas membranas apicais das células epiteliais. A 

CFTR disfuncional também afeta a produção de muco, glândulas secretoras e organelas 

intracelulares (1). O efeito dessa patologia é sistêmico. No entanto, são as afecções 

respiratórias que se tornam a maior causa de morte da doença, por infecções bacterianas 

associadas. Dentro dos eventos fisiopatológicos, é característico a infiltração massiva de 

neutrófilos lançando elastase, a enzima que degrada o componente elástico do parênquima 

pulmonar que supera a atividade das antiproteases pulmonares, contribuindo para a destruição 

tecidual. Além do mais, os neutrófilos lançam grande quantidade de ácidos nucleicos e 

proteínas da matriz citosólica, contribuindo com a hiperviscosidade do muco. Pode ser 

sintomática no período pré-natal e assintomática, desenvolvendo seus sintomas na primeira 

infância. No sistema gastro-intestinal, visualiza-se à luz dos sintomas o prolapso retal, 

insuficiência pancreática e a pancreatite recorrente idiopática. Em outro grande sistema alvo, 

o sistema músculo-esquelético, osteopatias e artropatias hipertróficas pulmonares são os casos 

mais predominantes. Outras situações esporádicas são: infertilidades e diabetes atípicas (2). O 

diagnóstico é feito com a junção de uma ou mais de uma característica clínica + presença de 

histórico familiar de FC e os testes de rastreamento pré-natal. Apesar de muito terem 

avançados os estudos em relação à expectativa de vida dos infantes, pouco se especula dos 

efeitos da Fibrose Cística no desenvolvimento neuropsicomotor e as implicações dos fatores 

biopsicossociais nas crianças, principalmente as de idade pré-escolar, escolar e adolescentes. 

A morbidade e mortalidade causam estresse psicológico e repercussões físicas na crianças, o 

que estreita as chances de um bom prognóstico para o indivíduo, seja no sistema 

cardiovascular ou na participação social (3). Objetivos: Analisar as características do 

desenvolvimento neuropsicomotor em crianças de 0 a 6 anos com diagnóstico de Fibrose 

Cística. Métodos: Trata-se de uma revisão sistemática, realizada nas bases de dados 

PUBMed, MEDline, PMC, Scielo, Lilacs e PEDro. Utilizou-se como palavras chaves: “cystic 

fibrosis”, “motor development”, “motor performance” e “early motor performance”. Foi 

realizada entre os meses de outubro e novembro de 2019. Os operadores lógicos “and” e “or” 

foram empregados para combinar os descritores e termos utilizados na busca dos artigos. 

Foram incluídos estudos transversais publicados entre 2010 e 2019, escritos em inglês, 

espanhol e português, que abordassem crianças entre os 0 e 6 anos, com diagnóstico de 

Fibrose Cística por dosagem de Imunotripsina Reativa em duas amostras e, por fim, o Teste 

do Suor. Foi adotado como critério de inclusão dessa pesquisa a presença da análise dos 

marcos do desenvolvimento motor por meio dos autores do trabalho utilizando instrumentos 

validados, além da mensuração das variáveis antropométricas do sujeito, a exemplo do peso 

corporal, altura, Índice de Massa Corporal, análise de tônus, trofismo e força muscular, 

padrões de movimento e informações ao nascer. Foram excluídos da pesquisa estudos fora do 
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tempo de publicação estabelecido inicialmente, que não participavam do escopo da pesquisa, 

que não disponibilizasse o resumo do material e estudos de intervenção terapêutica. Em uma 

primeira etapa, realizou-se o levantamento de artigos encontrados com os descritores e, numa 

segunda etapa, ocorreu-se a leitura e seleção criteriosa dos artigos escolhidos. Resultados e 

Discussão: Cerca de 22 artigos foram pré-admitidos para a pesquisa. No entanto, 17 artigos 

não preenchiam todos os critérios citados, fazendo restar 5 artigos. Todos os artigos citados 

incluíram: avaliação de tônus, trofismo e força muscular, os marcos do desenvolvimento 

neuropsicomotor e a estrutura ambiental por meio de escalas específicas da área, peso, 

estaturas, Índice de Massa Corporal, idade de diagnóstico e início dos sintomas. 4 dos 5 

artigos encontraram importante relação entre a Fibrose Cística e anormalidades no 

desenvolvimento motor. Todos os artigos encontram sinais de déficits mais acentuados nas 

crianças mais velhas, e relacionaram esse achado com o tempo de progressão da doença. 

Também foi encontrado globalmente que o tempo de identificação e diagnóstico da FC 

contribuiu negativamente para a performance motora, uma vez que a caracterização tardia da 

FC implica maior número de hospitalizações, início precoce de processos infecciosos 

respiratórios e desnutrição. As hospitalizações, que resultam em diminuição ou escassez de 

estímulos audiovisuais e motores, despontam como o principal motivo para os tais atrasos, e 

essas são eventos muito comuns dentro da evolução da FC. O estado nutricional também é 

fortemente afetado, apesar de um pequeno percentual cursar com desnutrição. No ensaio de 

Costa-Nova, crianças com Fibrose Cística desenvolveram hipotonia, hipotrofia de membros e 

uma lentidão nas respostas motoras quanto maior fosse o tempo de internação. No estudo de 

Thomazinho et al., de 2011, destacaram-se as diferenças entre a coordenação motora fina e a 

coordenação motora grossa de crianças saudáveis e portadoras de FC, além de serem notados 

no último grupo estatura e peso menores e maior tempo de internação. O estudo de Hortêncio 

et al, de 2015, firma que a redução na média de altura em crianças com FC é menor, mesmo 

em nascidos a termo. Apenas o estudo de Gruber et al., 2010, torna explícito que crianças com 

diagnóstico de Fibrose Cística dão início à sua idade pré-escolar com performance motora até 

melhor que crianças saudáveis. Uma das explicações associadas é a de que há uma 

preocupação dos pais em relação à saúde multidimensional das suas crianças, recorrendo ao 

tratamento fisioterapêutico, médico e à execução de atividades esportivas livres na faixa pré-

escolar. No entanto, as dificuldades motoras definidamente aparecem com a idade, tornando 

imprescindível a atuação multidisciplinar nesse período de vida. Conclusão/Considerações 

Finais: houve associação parcial do atraso na performance motora das crianças avaliadas com 

os comprometimentos sistêmicos da Fibrose Cística, principalmente relacionadas com à 

agudização do quadro pulmonar em período hospitalar e alterações no quadro nutricional. No 

entanto, devido ao pequeno número de evidência disponível na literatura científica, cabem 

mais estudos com populações maiores, tomando como objetivo a estruturação de intervenções 

que englobem a equipe multidisciplinar, mais específicas para o manuseio do quadro e a 

melhora na qualidade de vida. 
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