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A Associação Brasileira de Paralisia Cerebral tem um longo percurso: 42 anos atrás, profissionais se
reuniram para formar uma associação que estudasse preferencialmente Paralisia Cerebral. Este caminho foi
feito com pessoas e fatos. Profissionais foram se sucedendo na Presidência, cada qual deixando sua contribuição,
sua marca, e a Associação foi construindo, tecendo a sua história.

A Neuropediatra Ana Maria Sedrez Piovesana foi a última Presidente desta Associação. Ela trouxe como
marca pessoal vitalidade , tudo o que fazia parecia fácil, leve e simples. Tinha um jeito alegre, divertido, solto
e uma meta específica: “fazer” a revista científica da ABPC. A última vez que nos encontramos esta meta foi
selada em uma ata da Associação. O primeiro número da revista, o zero, seria lançado no próximo Congresso.

A revista está pronta; o congresso, planejado. A meta permanece; os personagens, não.
Por uma cilada do destino eu tenho que escrever o Editorial. Não é a primeira vez que lido com a morte

de pessoas queridas. Acho até que tenho certa familiaridade com a sobrevivência. Neste mundo tão mecanicista,
tão neoliberalista de hoje, onde o que vale é o que a pessoa produz ou representa ou o que o projeto tem de
“auto-sustentável”, ouvimos  com relativa facilidade que “ninguém é insubstituível”.

Temos que lembrar que atuamos na área de reabilitação, na qual tudo o que é perdido não é substituído
com facilidade,  e jamais com perfeição. Pergunte a quem perdeu um membro, um sentido, um movimento,
uma estética. Sabemos, por profissão, que tudo é insubstituível.

Eu estou aqui cumprindo uma tarefa, uma árdua tarefa, difícil e dolorosa, certamente. E por ter de ser
feita, neste momento, carrega o peso de seu tempo e de sua circunstância.

Não estou substituindo a Ana, eu não poderia, ela é insubstituível. Estou apenas continuando a meta,
levando a frente um sonho. Outros virão, após ela e eu; outros farão novas metas e ideais.

Onde estiver, ela marcou sua presença, escreveu o seu tempo, fez a sua história. A revista não estaria aqui
sem a sua iniciativa e a ajuda inestimável da Musicoterapeuta Marilena Nascimento, nossa fiel escudeira.

Mas ganhamos colaboradores valiosos. Dr. Sergio Daher, o novo editor, arregaçou as  mangas e, como
um bom ortopedista, colocou o projeto em “prática”.

Devemos comemorar a iniciativa, o feito, o realizado, e pensar nos próximos números.
Vocês sugerem algo?
Escrevam para nós.
A vida, apesar de grandes perdas, continua.

Ângela Maria Costa de Souza



44444

Paralisia Cerebral
Cerebral Palsy

José Salomão Schwartzman

Médico Neurologista Infantil,
Professor Titular do Programa
de Pós-graduação em Distúrbios
do Desenvolvimento da
Universidade Presbiteriana
Mackenzie
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Schwartzman JS. Paralisia cerebral. Arquivos Brasileiros de Paralisia Cerebral 2004; 1(1):4-17.
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Este artigo é fruto de atual revisão da literatura sobre Paralisia Cerebral (PC),
considerando conceito, histórico, classificação, epidemiologia e etiologia da
condição. Diagnóstico e prejuízos associados à PC são temas especialmente
enfatizados a partir dos conhecimentos mais atuais. Orientações quanto ao
tratamento e ao prognóstico são amplamente revisitadas.

Descritores: Paralisa cerebral

This paper is the result from an up-to-data literature review on Cerebral Palsy (CP),
condirering the definition, history, classification, epidemiology and etiology of this
condition. Diagnosis and associated features are matters especially emphasized form
the most current knowledge. Guidelines as to treatment and prognosis are widely
revisited.

Keywords: Cerebral palsy
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O termo Paralisia Cerebral (PC) tem sido
utilizado desde a segunda metade do
século passado para se referir a um grupo

muito heterogêneo de pacientes que apresentam, em
comum, prejuízo motor decorrente de uma condi-
ção não progressiva, adquirida antes dos dois pri-
meiros anos de vida. Como veremos logo mais, a
utilização deste termo pressupõe que o paciente pre-
encha as condições presentes em alguma das defini-
ções correntemente aceitas.

Apesar de consagrado pelo uso, várias tentativas
têm sido feitas no sentido de se mudar o nome para
outro, talvez mais apropriado e menos sujeito às in-
terpretações errôneas; entretanto, nos parece que,
levando-se em conta o seu uso extenso e universal,
até mesmo como título de periódicos importantes, e
o seu reconhecimento por associações e congressos
no mundo inteiro, o melhor seria continuar a utilizá-
lo, porém sempre respeitando as condições impostas
pelas definições usuais.

Muito embora o prejuízo motor deva estar sem-
pre presente, ele não é único na maioria dos casos, e
encontraremos numa proporção bastante significati-
va de pacientes a associação do defeito motor a pre-
juízos intelectuais, sensitivos, visuais, auditivos e
outros. De qualquer forma, é importante que se guar-
de a denominação de PC para aqueles casos em que,
apesar de poderem estar presentes vários prejuízos,
o motor é o mais importante. Nos pacientes em que
o grau de acometimento motor e intelectual for igual-
mente severo, outros rótulos diagnósticos deverão
ser utilizados, tais como encefalopatia crônica não
progressiva. Deve ficar claro aos leitores que PC é,
na verdade, uma encefalopatia crônica não progres-
siva, mas com algumas características próprias.

Várias definições têm sido propostas, e, embora
cada uma tenha certas singularidades, poderemos
observar que em todas estarão presentes a ênfase no
prejuízo motor, a precocidade do comprometimen-
to do sistema nervoso bem como o caráter fixo ou
não progressivo.

Entre as várias definições publicadas, a proposta
pelo Little Club1 tem sido bastante utilizada: “Para-
lisia Cerebral é uma desordem do movimento e da
postura, persistente porém variável, surgida nos
primeiros anos de vida pela interferência no desen-
volvimento do Sistema Nervoso Central, causada
por um danocerebral não progressivo”. Outra defi-
nição que podemos utilizar é a de Barraquer-Bor-
das2, segundo a qual “a Paralisia Cerebral é a seqüe-
la de uma agressão encefálica, que se caracteriza
primordialmente por transtorno persistente, porém
não invariável, do tono, da postura e do movimen-

to, que surge na primeira infância e que não somen-
te é diretamente secundário a esta lesão não
evolutiva do encéfalo, mas devido, também, à in-
fluência que a referida lesão exerce sobre a
maturação neurológica”. Uma terceira definição,
que também aceita condições hereditárias fazendo
parte do conceito de PC, é a de Hagberg et al.3,
segundo a qual “a Paralisia Cerebral é definida como
prejuízo permanente do movimento ou postura re-
sultante de uma desordem encefálica não progres-
siva. Esta desordem pode ser causada por fatores
hereditários ou eventos ocorridos durante a gravi-
dez, parto, período neo-natal ou durante os primei-
ros dois anos de vida”.

Pelas definições acima se pode perceber que, para
utilizar adequadamente o rótulo de PC, é necessário
que certas condições sejam atendidas. A causa deve-
rá ser fixa, não progressiva; deverá estar presente
dentro dos dois primeiros anos de vida e se manifes-
tar, principalmente, por uma desordem do movimen-
to e da postura. Fica também explicitado que, embo-
ra decorrente de uma condição fixa, certas caracte-
rísticas podem se modificar em função de fatores bi-
ológicos, diretamente relacionados aos processos de
maturação do sistema nervoso central (SNC), fato-
res ambientais e circunstanciais.

O diagnóstico de PC pressupõe, portanto, um
cuidadoso e abrangente trabalho de diagnóstico di-
ferencial antes de poder ser estabelecido, sendo que
condições progressivas, moléstias geneticamente
determinadas e outras deverão ser excluídas.

Mesmo quando se observa um cuidadoso proto-
colo de avaliação, como se pode aprender do traba-
lho de Christensen e Melchior4, por vezes erros diag-
nósticos são difíceis de serem evitados. O resultado
de 69 autópsias de pacientes que haviam sido diag-
nosticados como portadores de PC e que haviam sido
seguidos por vários anos em instituição especializa-
da revelou, em 12 deles, condições diversas, tais como
tumores de crescimento lento, leucodistrofias e ou-
tras encefalopatias progressivas.

HISTÓRICOHISTÓRICOHISTÓRICOHISTÓRICOHISTÓRICO

O termo PC se originou nos trabalhos iniciais de
Little, cirurgião inglês, publicados em 1843 e 18625. Ele
descreveu um tipo específico de PC, a diplegia espástica,
e a relacionou, pela primeira vez, com a ocorrência de
anóxia perinatal. A publicação da monografia “Sobre a
influência do parto anormal, partos difíceis, nascimen-
to prematuro e asfixia neonatal nas condições mentais
e físicas da criança, especialmente em relação a defor-

Arquivos Brasilerios de Paralisia Cerebral 2004; 1(1):4-17Arquivos Brasilerios de Paralisia Cerebral 2004; 1(1):4-17Arquivos Brasilerios de Paralisia Cerebral 2004; 1(1):4-17Arquivos Brasilerios de Paralisia Cerebral 2004; 1(1):4-17Arquivos Brasilerios de Paralisia Cerebral 2004; 1(1):4-17
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midades” chamou a atenção para esta condição e para
a possível relação com fatores relacionados à gestação
e período perinatal. Esta forma de PC é, até hoje, co-
nhecida como doença de Little.

Sigmund Freud, em 1893, publicou o texto “Pa-
ralisia Cerebral Infantil” em que chamava a atenção
para a importância dos outros prejuízos associados
aos motores5.

No início do século XX, boa parte dos trabalhos
publicados se referiam ao desenvolvimento de dife-
rentes programas de tratamento para estas crian-
ças. Estes tratamentos eram muito diversos, base-
ando-se em metodologias bastante discrepantes,
fato que refletia o pouco conhecimento a respeito
da etiologia e patofisiologia da PC. Naquela ocasião
não havia, ainda, uma classificação que possibilitas-
se a uniformidade dos casos estudados. Tal classifi-
cação surgiria ao final da década de 1950. Na mes-
ma época, estudos epidemiológicos foram realiza-
dos em vários países6-9. O trabalho prospectivo de
Nelson e Ellenberg10, conhecido como National
Collaborative Perinatal Project (NCPP), foi realizado
em 12 hospitais dos Estados Unidos, abrangendo
cerca de 5000 mulheres grávidas acompanhadas
durante o pré-natal. Os partos foram estudados de
acordo com cuidadoso protocolo. As crianças fo-
ram avaliadas no momento do nascimento, com um
e três dias de vida, com quatro e oito meses, com
um, dois, quatro e sete anos. Estas crianças foram
avaliadas do ponto de vista do seu desenvolvimen-
to global, neurológico e psicológico. Os resultados
foram publicados alguns anos depois que a última
criança completou sete anos, e alguns deles serão
citados nas páginas seguintes.

CLASSIFICAÇÃOCLASSIFICAÇÃOCLASSIFICAÇÃOCLASSIFICAÇÃOCLASSIFICAÇÃO

Existem várias classificações utilizadas atualmen-
te. Uma das mais aceitas é aquela publicada em 195611

pelo Comitê da Academia Americana de Paralisia
Cerebral, que leva em conta os tipos de disfunção
motora presentes e a topografia dos prejuízos (Qua-
dro 1). Esta classificação não leva em conta a etiologia
ou a patologia do problema, mas caracteriza o tipo
de prejuízo motor presente e sumariza os achados
em termos das características motoras e topográfica
dos prejuízos. Já no Quadro 2 podemos observar a
classificação proposta pelo Little Club1.

Uma descrição completa dos problemas do paci-
ente pressupõe o conhecimento da etiologia (Qua-
dro 3) ou, ao menos, a identificação de possíveis fa-
tores de risco presentes (Quadro 4), uma avaliação

dos prejuízos associados (Quadro 5) e uma síntese da
capacidade funcional do paciente (Quadro 6).

Quadro 1. Classificação da paralisia cerebral11.
Disfunção motora e topográfica

Quadro 2. Classificação de paralisia cerebral
segundo Little Club1

Paralisia cerebral espástica

Paralisia cerebral distônica

Paralisia cerebral coreoatetótica

Paralisia cerebral atáxica

Paralisia cerebral atônica

Formas mistas

Quadro 3. Etiologia da paralisia cerebral12

RevisãoRevisãoRevisãoRevisãoRevisão

- Pré-natais: 
- dois ou mais abortos 
- doenças maternas 
- sangramento durante a gestação  

(crianças a termo) 
- pré-eclâmpsia 
- crianças nascidas pequenas para a idade 

gestacional 
- infartos da placenta 
- gestação gamelar 

- Perinatais 
- asfixia 
- hemorragias cerebrais 
- ablação da placenta 
- hipóxia 
- hiperbilirrubinemia 
- Infecções do SNC 

 

A. Paralisia cerebral espástica 

-  Diplegia: comprometimento maior nos membros 
inferiores 

-  Quadrilegia: prejuízos equivalentes nos quatro 
membros 

-  Hemiplegia: comprometimento de um demídio 
corporal 

- Dupla hemiplegia: membros superiores mais 
comprometidos 

B. Discinética 
-  Hipercinética ou coreoatetóide 
-  Distônica 
C. Atáxia 
D. Mista  
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Quadro 4. Fatores de risco para paralisia13 Quadro 5. Disfunção motora e prejuízos
associados na paralisia cerebral

Quadro 6. Classificação da paralisia cerebral (Davis, 199212)

Espasticidade pode ser definida como aumento do
tono muscular que pode ser apreciado pela flexão e
extensão passiva dos vários grupos musculares exami-
nados. A avaliação do tono muscular ainda se apóia,
em geral, na apreciação subjetiva do examinador, po-
dendo levar a interpretações discutíveis, principalmen-
te nos casos em que a alteração é discreta. Em associa-
ção com a espasticidade usualmente encontraremos au-
mento dos reflexos miotáticos, clônus e reflexo cutâneo-
plantar em extensão (sinal de Babinski). É interessante
assinalar aqui as dificuldades que poderão ser encon-
tradas para a interpretação correta da resposta dos re-
flexos cutâneo-plantares em crianças pequenas, levan-
do-se em conta que, em geral, em condições normais, a
resposta é em extensão.

Na PC espástica forma hemiplégica encontramos,
de modo geral, referências a anormalidades da gestação
e parto tais, como hemorragias, pré-eclâmpsia, traumas
perinatais e anóxia. Oclusões arteriais pré-natais têm sido
encontradas, e o achado de cistos porencefálicos não é
raro. Na PC espástica com dupla hemiplegia o prejuízo
motor pode ser assimétrico, embora comprometendo
os quatro membros, predominando nos superiores. A

associação com retardo mental, epilepsia e microcefalia
é freqüente.

Na forma diplégica, a modalidade originalmente
descrita por Little em 18625, encontraremos disfunção
motora que usualmente afeta os quatro membros, pre-
dominando nitidamente nos inferiores. Nesta forma
de PC vários fatores etiológicos têm sido identificados,
tais como malformações congênitas do SNC,
sangramentos ocorridos durante a gestação e, a mais
freqüente, prematuridade. Nos prematuros a diplegia
ocorre, em geral, em conseqüência de leucomalácia
periventricular.

Discinesias são definidas como movimentos anor-
mais mais evidentes quando o paciente inicia um movi-
mento voluntário. Os padrões motores e as posturas
dos pacientes discinéticos são secundários ao controle
inadequado do tono muscular e coordenação14-16. Quan-
do estes pacientes estão relaxados, em geral na posição
supina, predomina tono rebaixado, e a movimentação
passiva é bastante facilitada. Os pacientes discinéticos
são divididos em dois grupos: aqueles ditos
hipercinéticos ou coreoatetóides que apresentam mo-
vimentos involuntários com a presença de movimen-

Arquivos Brasilerios de Paralisia Cerebral 2004; 1(1):4-17Arquivos Brasilerios de Paralisia Cerebral 2004; 1(1):4-17Arquivos Brasilerios de Paralisia Cerebral 2004; 1(1):4-17Arquivos Brasilerios de Paralisia Cerebral 2004; 1(1):4-17Arquivos Brasilerios de Paralisia Cerebral 2004; 1(1):4-17

Características clínicas Aspectos consistentes Aspectos variáveis 

1. Diplegia espástica: membros 
inferiores mais comprometidos que 
os superiores 

-  freqüentemente asssociada 
com prematuridade 

-  pode ter outros prejuízos 
(cognição, linguagem etc.) 

2. Hemiplegia espástica: 

    - um dimídio envolvido 
 - membro superior mais 

comprometido 

-  habitualmente tem marcha 
independente 

-  dificuldades de 
aprendizado 

-   epilepsia  
-  pode apresentar cisto 

porencefálico 

3. Quadriplegia espástica  
    - quatro membros envolvidos 
    - membros inferiores podem ser 

mais prejudicados 

-  retardo mental ou 
dificuldades de 
aprendizado escolar 

-  epilepsia 
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tação associada (isto é, a movimentação de um mem-
bro ou de parte dele leva à movimentação de outros
grupamentos musculares, não interessados no movi-
mento principal). O grupo dito distônico mostra tono
muscular muito variável, e as variações são induzidas,
em geral, por movimentos.

Nestas formas distônica e coreoatetótica predomi-
nam as alterações do tono, postura e movimentos, ca-
racterizando disfunção do sistema motor
extrapiramidal. Etiologias habituais incluem a
hiperbilirrubinemia neonatal e quadros graves de
anóxia. Nesta forma de PC, por vezes o tipo de prejuí-
zo motor somente se torna mais claro por volta dos
dois a três anos de idade, e até esta idade a criança pode
se apresentar com atraso motor e hipotonia. Os movi-
mentos involuntários se tornam gradualmente mais
evidentes com o passar dos meses, e nesta forma de PC
podemos encontrar, com mais freqüência do que nas
outras, perdas auditivas.

Os pacientes com ataxia têm distúrbio da coordena-
ção dos movimentos em razão da dissinergia que apre-
sentam. Usualmente sua marcha se faz com aumento
da base de sustentação, e podem apresentar tremor
intencional. Neste grupo de pacientes deveremos ser
particularmente cuidadosos no diagnóstico diferencial,
uma vez que é neste grupo em que encontraremos, em
geral, outras condições neurológicas que podem simu-
lar PC por algum tempo. Quadros como ataxia-
telangiectasia, tumores da fossa posterior, anomalia de
Dandy-Walker, hidrocefalia e várias condições geneti-
camente determinadas podem estar presentes.

Um subgrupo de crianças atáxicas apresenta qua-
dro que foi denominado de “síndrome do
desequilíbrio”17. Estas crianças apresentam, ao lado da
dismetria, dificuldades evidentes na manutenção da
postura e equilíbrio. Tendem a apresentar hipotonia e
retardo mental. Provavelmente uma boa parte destes
pacientes apresenta moléstias geneticamente determi-
nadas e, portanto, não representam exemplos de PC.
Crianças com leves prejuízos motores de tipo apráxico
(apraxia evolutiva ou do desenvolvimento) podem ser
difíceis de serem separadas do grupo descrito acima.

A quarta categoria de PC compõe o grupo misto.
Sabemos que a maioria dos casos de PC pode ser enqua-
drada nesta categoria, pois, muito embora em boa parte
deles seja possível identificar qual o tipo predominante
de prejuízo motor, habitualmente encontraremos, tam-
bém, indícios da presença de outras alterações. Assim é
que encontraremos pacientes espásticos, mas que apre-
sentam algumas posturas e movimentos coreoatetóides.
A associação de quadros espásticos com atáxicos tam-
bém pode ser observada com relativa freqüência.

A categoria diplégica se refere a casos em que há
prejuízo motor nos quatro membros, predominando

nos inferiores. Hemiplegia se aplica àqueles casos nos
quais há o comprometimento motor de um lado cor-
poral, podendo haver prejuízo mais acentuado no
membro superior. Em casos em que o envolvimento
está presente nos quatro membros, predominando nos
superiores, pode ser utilizada a denominação de dupla
hemiplegia.

EPIDEMIOLOGIA E ETIOLOGIAEPIDEMIOLOGIA E ETIOLOGIAEPIDEMIOLOGIA E ETIOLOGIAEPIDEMIOLOGIA E ETIOLOGIAEPIDEMIOLOGIA E ETIOLOGIA

Estudos sobre a prevalência da PC são importantes
para que se possa avaliar da real extensão do proble-
ma, de eventuais modificações nos padrões
epidemiológicos e para a obtenção de dados que possi-
bilitam planejar estratégias para o atendimento desta
população.

Segundo Nelson18, pode-se aceitar uma incidência
de 1,2 a 2,3 por 1.000 crianças em idade escolar. É im-
portante que se chame a atenção para o fato de que
estes números se referem aos Estados Unidos e a paí-
ses desenvolvidos, sendo provável que em países em
desenvolvimento, como o Brasil, a incidência deva ser
maior, na medida em que países mais pobres reúnem
várias condições que favorecem a ocorrência de pro-
blemas crônicos como a PC. Não há dados para se afir-
mar se a incidência de PC está modificando nos Estados
Unidos nas últimas décadas, e trabalhos publicados em
países industrializados em anos recentes não demons-
tram queda na ocorrência da PC. Sabemos que mudan-
ças dramáticas nos cuidados perinatais levaram à redu-
ção importante na mortalidade dos recém-nascidos,
principalmente crianças de baixo peso, e que vários dos
sobreviventes apresentarão posteriormente alguma
seqüela neurológica.

Calculava-se que, dos 700.000 nascimentos na Ar-
gentina em 200019, 5% teriam algum defeito congênito,
10% seriam prematuros, 0,4% teriam deficiência men-
tal e 0,25%, PC.

Segundo os dados do NCPC10 referentes a uma po-
pulação de aproximadamente 38.000 crianças que com-
pletaram o protocolo de avaliação até a idade de sete
anos, 202 (5:1000) apresentavam PC de grau leve: 32%
apresentavam diplegia, 29% hemiplegia e 14% discinesia
ou ataxia. Mais de metade das crianças com PC havia
nascido de termo, 63% eram apropriadas para a idade
gestacional (AIG), enquanto 15% eram pequenas para
idade gestacional (PIG). Embora apenas 10% das crian-
ças com PC houvessem apresentado peso de nascimen-
to inferior a 1.500g, o risco para o desenvolvimento de
PC neste grupo foi extremamente elevado (90:1.000).
Este dado deve ser comparado com o de 3:1.000 referen-
te às crianças AIG e com peso superior a 2.500g. Em 12%
das crianças estudadas que apresentavam PC, a etiologia
identificada se relacionava a fatores pós-natais.
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Estudos realizados na Suécia e Austrália evidencia-
ram dados longitudinais no que se refere à incidência
de PC em vários períodos, mostrando certos aspectos
interessantes. O estudo sueco mostra que a incidência
de PC de 1959 a 1968 foi de 1,88:1.000 nascidos vivos;
este número caiu para 1,44:1.000 no período de 1967-
1970 e, em período mais próximo, de 1975 a 1977, ele-
vou-se para 1,63:1.000.

Em estudo realizado em 1986, Stanley e English20

analisaram uma população de 500 crianças nascidas em
1974, 1975 e 1976 com peso de 2.000g ou menos. A
prevalência de PC, diagnosticada aos seis anos de ida-
de, foi de 3,6% entre os que nasceram com menos de
1.500g e de 4,3% para os que nasceram com peso entre
1.500g e 1.999g. Os parâmetros que melhor puderam
prever a ocorrência de PC foram as medidas de asfixia
neonatal; porém, é importante que se enfatize que a
maioria das crianças com PC não havia apresentado
fatores perinatais adversos (asfixia, inclusive) em nú-
meros significativamente superiores do que crianças
que não apresentavam PC. As taxas de PC não eram
significativamente diferentes levando-se em conta um
número grande de fatores pré e perinatais e
sociodemográficos. Os autores sugerem, com base em
seus resultados, que a ocorrência de PC não é um bom
indicador da qualidade dos cuidados perinatais, e que a
pesquisa deveria se concentrar nos fatores genéticos e
pré-natais que devem ser mais importantes na gênese
dos quadros de PC.

Como sabemos, desde as descrições iniciais de Little,
as complicações do parto têm sido consideradas como
uma das principais causas de PC, e entre essas houve
grande valorização da anóxia perinatal. Discute-se, hoje,
a real importância estatística desta condição como etiologia
da PC. Sem negar o possível papel da anóxia perinatal
enquanto fator potencialmente lesivo ao sistema nervo-
so, encontramos trabalhos que relativizam sua relevância
quanto à freqüência com que seria causa de PC19.

Os trabalhos suecos e o NCPP3,9,10 mostraram que
estes fatores devem ser encarados apenas como fato-
res de risco. Por estes estudos podemos observar que
20% das crianças com o índice de APGAR menor que 3
aos cinco minutos apresentavam PC posteriormente.
Além disso, se o índice de APGAR aos cinco minutos
era maior do que 7, era muito improvável que proble-
mas obstétricos se associassem à PC. Causas pós-natais
freqüentes incluem infecções e traumatismos
cranioencefálicos.

Os dados do NCPP trouxeram algumas informa-
ções que apontam a relevância de fatores pré-natais na
etiologia da PC. Análise multivariada demonstrou que
fatores pré-natais associados com a PC incluíam defici-
ência mental materna, toxemia gravídica, sangramento
durante a gestação e gestações gemelares. Estudando
681 casos na Suécia, Hagberg e Hagberg13 identifica-

ram como fatores de risco infecções crônicas maternas,
diabete e gestações múltiplas. No NCPP, fatores de
risco não maternos identificados foram crianças PIG,
anormalidades placentárias e microcefalia. Por outro
lado, fatores pré-natais identificados foram
malformações cerebrais e infecções pré-natais como
toxoplasmose e rubéola.

Quadro relacionado à hipóxia que continua a ser
um determinante relativamente freqüente de seqüelas
neurológicas, inclusive PC, é a encefalopatia hipóxico-
isquêmica (EHI). Esta condição deverá ser identificada
frente a um quadro clínico que costuma ser bastante
evidente. Acredita-se que ocorra em cerca de 1,5 a 6
por 1.000 nascidos vivos; é um dos mais importantes
problemas que pode acometer o neonato e tem carac-
terísticas diversas na criança a termo e nos prematuros.

A EHI em crianças nascidas a termo pode se mani-
festar em três graus distintos. O grau leve se manifesta
nas primeiras 24 horas, diminuindo depois progressi-
vamente. A criança se mostra irritada, trêmula e hiper-
alerta. O reflexo de Moro é facilmente desencadeado, e
os reflexos miotáticos estão exaltados. Em geral, não
há comprometimento importante da consciência. A EHI
moderada se manifesta por letargia e hipoatividade
geral, durando pelo menos 24 horas. O tono de base é
baixo, mas pode tornar-se aumentado quando a crian-
ça é estimulada. Pode haver diminuição da movimen-
tação espontânea. Esta forma de EHI tem a duração de
48 a 72 horas, após o que pode melhorar progressiva-
mente ou evoluir para uma forma mais severa. A EHI
severa pode ser identificada imediatamente após o nas-
cimento: a criança se mostra comatosa ou estuporosa,
e crises convulsivas ocorrem dentro das primeiras 12-
24 horas de vida. Observaremos hipotonia com ausên-
cia dos reflexos miotáticos e do reflexo de Moro. Sinais
de hipertensão intracraniana podem surgir e indicam
prognóstico reservado. Nos casos em que a morte não
ocorre, os sintomas e sinais desaparecem lentamente, e
em um terço dos sobreviventes constataremos alguma
seqüela neurológica.

Em crianças pré-termo, dificilmente observaremos
quadro clínico similar ao descrito nas crianças a termo.
Nos prematuros, a EHI pode evoluir com sinais sutis
que, em geral, são encobertos por problemas clínicos
graves tais como problemas respiratórios, enterocolite
necrotizante ou infecções generalizadas.

Funayama et al.21 estudaram 94 recém-nascidos com
EHI acompanhados durante a fase aguda e, posterior-
mente, por um período médio de 47 meses. No que se
refere aos graus de severidade da EHI, 43 casos eram de
grau leve, 40 de grau moderado e 11 de grau severo. As
crianças com grau leve não apresentaram seqüelas
motoras; entretanto, entre as com grau moderado, 34,5%
apresentaram PC e 17,7%, atraso no desenvolvimento
motor; 80% dos pacientes com seqüelas apresentaram
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anormalidades ao exame neurológico além do sétimo
dia de vida e 17,5% das crianças com EHI moderada
apresentaram epilepsia, que  somente ocorreu nos paci-
entes com seqüelas motoras.

No estudo de Hagberg e Hagberg13, 6% das crian-
ças pré-termo apresentavam PC relacionada a causas
pré-natais evidentes como, por exemplo, malformações
cerebrais ou fatores de risco como retardo mental ma-
terno. Vinte e três por cento destas crianças apresenta-
vam fatores de risco pré e perinatais. Das crianças nas-
cidas a termo, 24% apresentavam fatores de risco pré-
natais, 20% apresentavam fatores pré e perinatais de
forma combinada e 19% apresentavam apenas fatores
perinatais. Fatores de risco pré-natais foram mais fre-
qüentes entre as crianças de termo. Crianças com peso
de nascimento inferior a 1.500g apresentaram risco de
9% para PC contra 0,3% das crianças com mais de 2.500g.

No estudo sueco, crianças com diplegia espástica
eram, na quase totalidade, apropriadas para a idade
gestacional, e 55% eram prematuras. As crianças
diplégicas nascidas a termo haviam apresentado fato-
res pré e perinatais em maior número de casos:
toxemia, infarto da placenta, asfixia intra-uterina e lí-
quido meconial. As formas discinéticas se associaram,
mais freqüentemente, a fatores de risco perinatais como
asfixia e hiperbilirrubinemia, sendo que neste grupo
foi encontrada, em 37% dos casos, a combinação de
fatores pré e perinatais.

Sabendo-se que a prematuridade é fator importante
na etiologia da PC e também de outras alterações
neuropsicológicas, vários estudos têm se dedicado ao
acompanhamento de crianças prematuras com a finali-
dade de estabelecer a freqüência e o tipo de prejuízos
que podem apresentar mais tarde. Neste sentido,
Hommers e Kendall22 acompanharam crianças com mui-
to baixo peso (abaixo de 1.500g) de nascimento, nascidas
na Maternidade de Coventry (Inglaterra) nos anos de
1973-4. Do total de 103 crianças, 56 (54%) morreram no
período neonatal e mais quatro durante o primeiro ano
de vida. Após seguimento de dois anos, em média, ape-
nas uma criança foi identificada como portadora de leve
hemiparesia, sendo que as demais eram normais do pon-
to de vista neurológico e do desenvolvimento. Indiscuti-
velmente, esta é uma estatística muito otimista, uma vez
que se admite, em geral, que dentre estas crianças um
número significativo dos sobreviventes apresentará al-
gum tipo de seqüela neuropsicológica.

Davies e Tizard23 descrevem os achados clínicos em
um grupo de 170 crianças pesando 1.500m ou menos,
nascidas entre 1961-70 no Hammersmith Hospital (Ingla-
terra). Cinco crianças deste grupo morreram antes de
completar seis meses de idade. As crianças foram divi-
didas em dois grupos: as nascidas entre 1961-64 e as

nascidas entre 1965-70, e esta divisão foi necessária por-
que estes dois períodos se caracterizavam por diferen-
tes cuidados perinatais, o que claramente poderia in-
terferir no resultado. As crianças apresentaram, no se-
guimento, as seguintes características: quatro tinham
deficiências visuais importantes, sendo duas em cada
grupo estudado; uma, nascida no primeiro período,
tinha cataratas e outras três, fibroplasia retrolental. No
que se refere à audição, cinco crianças (duas nascidas
no primeiro e três no segundo período) apresentavam
graus variados de perda auditiva. Em duas, ambas nas-
cidas no segundo período, a perda era severa e secun-
dária à rubéola congênita; nas duas crianças nascidas
no primeiro período, a surdez era devida, possivel-
mente, à hiperbilirrubinemia e problema de ouvido
médio, respectivamente. A inteligência das crianças, que
foi avaliada, não foi descrita neste trabalho. No que se
refere à PC, sete crianças eram afetadas e todas haviam
nascido no primeiro período. Estes números, quando
comparados com os dados do segundo período, são
bastante significativos. Destas crianças com PC uma
apresentava quadriplegia espástica e retardo mental,
nasceu PIG e teve hipoglicemia neonatal. Todas as ou-
tras seis apresentavam diplegia espástica. O padrão
demonstrado neste trabalho é de que parece estar ha-
vendo uma redução na ocorrência de diplegia espástica
em crianças de muito baixo peso. Apesar de não se
saber ao certo as causas desta redução, os autores fa-
zem várias suposições relacionadas a mudanças na for-
ma como o bebê recém-nascido é cuidado. Estaria sen-
do prevenida a hipoxemia cerebral? Estaria havendo
uma redução nas causas que levavam a lesões obstétri-
cas traumáticas? Haveria alguma mudança na forma
de alimentar os bebês prematuros no período neonatal?
Estariam ocorrendo mudanças na forma de manuten-
ção da temperatura corporal nos berçários, evitando-
se hipotermia?

Em trabalho mais recente e realizado em nosso
meio24 foram estudadas 75 crianças de baixo peso, acom-
panhadas por um período de dois anos. As crianças
tinham peso inferior a 2.500g, tendo sido consideradas
prematuras as nascidas com idade gestacional menor
que 37 semanas. Foram considerados os valores do
índice de Apgar no primeiro e quinto minuto. Quanto
ao sexo, 48% eram do masculino. Entre as crianças es-
tudadas, 88% apresentaram intercorrências clínicas após
o nascimento e, destas, 33% apresentaram alterações
no desenvolvimento neuropsicomotor. No grupo to-
tal, a avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor
se mostrou alterada em 34,6%, sendo que a maioria
destas (92,3%) tinha índices de Apgar de primeiro mi-
nuto igual ou inferior a 7. Houve predominância de
alterações neurológicas entre os meninos da amostra,
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não havendo correlação entre a presença de anormali-
dades e tipo de parto. Ocorreram mais alterações entre
os bebês de muito baixo peso (66%), enquanto que,
entre os de peso igual ou superior a 1.500g, o percentual
de alterações foi de 16%, diferença estatisticamente sig-
nificativa. Comparando os grupos de acordo com os
índices de Apgar, constataram que, entre aqueles com
valores iguais ou inferiores a 7 no primeiro minuto,
42,1% apresentavam alterações, sendo o risco maior
entre os neonatos com Apgar igual ou inferior a 3 no
primeiro minuto. Com relação à idade gestacional, to-
dos os que tinham alterações tinham idade gestacional
inferior a 37 semanas, correspondendo a 39% do gru-
po. Quanto maior a prematuridade, maior foi a presen-
ça de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor.
Ao final do período de dois anos de acompanhamento,
30% das crianças mantinham sinais neurológicos alte-
rados, e a maioria (87,5%) era de prematuros com peso
adequado para a idade gestacional, e 62,5%, recém-
nascidos de muito baixo peso. Das 26 crianças que apre-
sentaram anormalidades no início da avaliação, 70%
foram consideradas normais ao final dos dois anos,
demonstrando que grande parte das alterações neuro-
lógicas observadas em recém-nascidos de baixo peso é
transitória.

O que se pode perguntar é se seria possível prever-
se, numa determinada criança, a ocorrência futura de
PC. Esta suposição somente é possível em certas situa-
ções muito definidas e, mesmo assim, deve ser vista
apenas como uma possibilidade. Esta suposição pode-
ria ser feita frente a crianças com malformações congê-
nitas importantes, infecções intra-uterinas ou perinatais
etc. Nos demais casos, poderemos falar tão somente da
presença de fatores de risco para o desenvolvimento
da PC: retardo mental da mãe, PIG, asfixia perinatal
etc. Aspectos que podem ser observados no período
perinatal e que podem fazer suspeitar de uma possível
seqüela neurológica são hipoatividade, dificuldades com
alimentação, episódios de apnéia e hiper ou hipotonia6.
Há algumas evidências25 de que o exame ultra-
sonográfico da cabeça, ao menos em crianças pré-ter-
mo, possa dar subsídios para estimar-se a probabilida-
de de uma seqüela neurológica.

DIAGNÓSTICODIAGNÓSTICODIAGNÓSTICODIAGNÓSTICODIAGNÓSTICO

Pelo que já foi dito, deve ter ficado claro que, para
que o diagnóstico de PC seja considerado, condição
imprescindível é a presença de prejuízo motor eviden-
te. Em geral, a queixa que leva estas crianças ao médico
é o atraso na aquisição de certos padrões de desenvol-
vimento motor. Na anamnese, é de importância capital
que se tente obter informações que permitam afastar a

possibilidade de que a criança esteja perdendo habili-
dades já presentes, pois, neste caso, estaremos muito
possivelmente frente a uma condição neurológica pro-
gressiva. Dados da anamnese combinados aos do exa-
me clínico e neurológico permitirão considerar o diag-
nóstico de PC.

No que se refere à importância de se afastar uma
condição progressiva, é importante assinalar que cri-
anças com PC podem, na verdade perder alguma fun-
ção em certas circunstâncias, por exemplo, pelo desen-
volvimento de contraturas musculares, obesidade ou
falta de motivação. Pode ocorrer regressão aparente
também por modificações no tono muscular. O diag-
nóstico de PC deverá, portanto, ser considerado na-
quelas crianças com retardo no desenvolvimento mo-
tor, com alterações definidas no tono muscular e que
não estão apresentando franca regressão. O diagnósti-
co é mais difícil na criança com distúrbios no desenvol-
vimento motor com tono muscular normal ou diminu-
ído. A presença de reflexos primitivos além da idade
em que eles devem estar presentes e a alteração quan-
titativa de alguns deles em qualquer idade (reflexo tô-
nico cervical assimétrico muito potente e obrigatório
em qualquer idade) deverão sugerir a presença de uma
anormalidade do SNC.

O diagnóstico de PC em uma criança hipotônica
pode ser muito difícil e freqüentemente teremos que
considerar todos os diagnósticos diferenciais envolvi-
dos na identificação correta da criança hipotônica (Qua-
dros 7 e 8).

Quadro 7. Hipotonia muscular sem fraqueza
importante26
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osteogenesis imperfecta
. síndromes de Ehlers-Danlos e Marfan
. frouxidão ligamentar congênita

1. Desordens que afetam o SNC
- deficiência mental inespecífica
. paralisia cerebral hipotônica
. truama de parto, hemorragia intracraniana,
  asfixia e hipóxia intraparto
. desordens cromossômicas
. desordens metabólicas: aminoacidúrias,
  acidúrias orgânicas, leucodistrofias etc.

2. Desordens do tecido conectivo

. 

. mucopolissacaridoses

3. Síndrome de Prader-Willi

4. Desordens metabólicas, nutricionais e endócrinas
. acidose tubular renal
. hipercalcemia
. raquitismo
. doença celíaca
. hipotireoidismo

5. Hipotonia congênita benigna (hipotonia essencial)
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Quadro 8. Hipotonia muscular oncidental em
condições paralíticas26

No que se refere aos exames laboratoriais, a maio-
ria deles não ajuda no diagnóstico de PC, mas podem
ajudar nos diagnósticos diferenciais envolvidos, o que
significa que os exames são realizados muito mais para
afastar condições que podem ser confundidas com a
PC do que para confirmar esta hipótese. Exames como
o eletroencefalograma (EEG), tomografia
computadorizada, ressonância magnética da cabeça e
outros poderão demonstrar alterações que confirmam
a existência e sugerir a extensão do dano encefálico.
Koch et al27 estudaram 80 pacientes com várias formas
de PC com uso da tomografia computadorizada
craniana. Os pacientes foram divididos em casos “con-
gênitos” e “adquiridos”, e no primeiro grupo a fre-
qüência de exames alterados foi de 68%. Dois pacientes
com diplegia espástica mostravam discreta dilatação
dos ventrículos laterais. O grupo que apresentou mai-
or índice de anormalidades foi o dos espásticos com
hemiplegia (16/18), em metade dos quais foram cons-
tatados cistos porencefálicos ou processos atróficos na
área de irrigação da artéria cerebral média. Nos outros
oito se observou dilatação assimétrica do sistema
ventricular consistente com atrofia na região da matriz
germinal secundária a sangramento subependimário.

Entre os pacientes com quadriplegia, 14/18 mostra-
vam exames alterados com evidência de dano encefálico
difuso, incluindo-se cistos porencefálicos, atrofia
cortical, porencefalia bilateral e lesões císticas múltiplas,
e, das seis crianças com atetose ou ataxia, três fizeram o
exame e os resultados foram anormais em todos eles:
hidrocefalia, agenesia do corpo caloso com hidrocefalia
e disgenesia cerebral. Em oito crianças do grupo “con-
gênito” houve indicação de algum procedimento cirúr-
gico, e a tomografia desempenhou papel importante
na caracterização do quadro. No grupo “adquirido”,
22/27 fizeram o exame e em 18 foram observadas anor-
malidades. Em nove havia evidências de hidrocefalia
ou de efusões subdurais (seguindo-se às encefalites ou
meningites). Várias outras anormalidades foram en-
contradas neste grupo. No que se refere ao total dos 80
exames realizados, o que se observou foi que, no gru-
po “congênito”, resultados anormais foram observa-
dos em dois pacientes entre os 12 com diplegia; 16 en-
tre os 18 com hemiplegia, e em cinco entre os sete com
diplegia atônica. Tomografias anormais foram obser-
vadas em 18 dos 21 pacientes do grupo “adquirido”. Os
autores declaram que, na sua experiência, a realização
da tomografia computadorizada em crianças com PC
ajuda na identificação de alterações anatômicas preco-
ces e na identificação e evolução de cistos, áreas de
atrofia e hidrocefalia, podendo determinar a indicação
de procedimentos cirúrgicos, em alguns casos.

Mais recentemente, a ressonância nuclear magnéti-
ca tem sido utilizada na avaliação da PC28 podendo
fornecer dados que se correlacionam com a severidade
das anormalidades clínicas em casos de PC diplégica.

PREJUÍZOS ASSOCIADOSPREJUÍZOS ASSOCIADOSPREJUÍZOS ASSOCIADOSPREJUÍZOS ASSOCIADOSPREJUÍZOS ASSOCIADOS

Muito embora os prejuízos que caracterizam e que
dominam o quadro clínico na PC sejam motores, sabe-
se que a maioria dos pacientes apresenta prejuízos as-
sociados como epilepsia, retardo mental, dificuldades
do aprendizado escolar, distúrbios visuais, distúrbios
da fala e perda auditiva29. É obvio que tais prejuízos
associados devem ser diagnosticados e tratados a fim
de que se possam oferecer ao paciente todas as oportu-
nidades para otimizar o seu potencial. Embora prejuí-
zos associados estejam presentes em geral em todas as
formas de PC, algumas associações são mais freqüen-
tes, merecendo ser citadas.

Na PC espástica hemiplégica, a ocorrência de epilep-
sia é mais comum, atingindo cerca de 50% dos casos. As
crises convulsivas costumam se iniciar durante os dois
primeiros anos de vida. A presença de epilepsia e de
retardo mental se correlaciona bem com a extensão da
anormalidade anatômica que pode ser observada na
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. metabólicas

1. Atrofias espinhais infantis hereditárias
. doença de Werdnig-Hoffman
. variantes benignas

2. Miopatias congênitas

. estruturais:
central core
minicore
miopatia nemalínica
miopatia miotubular
miopatia miotubular com hipotrofia
de fibras tipo I
miopatia miotubular ligada-X
miopatias mistas
desproporção congênita de fibras
miopatias mitocondriais
outras anormalidades subcelulares
miopatias com alterações mínimas

glicogenólises tipos II, III, IV
miopatia por depósito de lípides
paralisia periódica

distrofia miotônica congênita
distrofia muscular congênita
miastenia neonatal
miastenia congênita
neuropatias motoras
outras desordens neuromusculares
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tomografia computadorizada. Neste grupo de pacien-
tes poderemos observar hemianopsia homônima. Mui-
tos pacientes hemiplégicos têm perdas sensitivas impor-
tantes no dimídio comprometido, e sabemos que o prog-
nóstico no que se refere ao uso funcional da mão se
relaciona muito mais com o possível comprometimento
sensitivo do que com a espasticidade. Estudo muito inte-
ressante sobre o uso das mãos em crianças com PC for-
ma hemiplégica é o de Brown et al.30.

A assimetria que é notada entre as extremidades
nestes pacientes não se deve, habitualmente, ao desuso
como alguns admitem, mas sim a alterações tróficas.
Argumento adicional neste sentido é o fato de que tais
assimetrias costumam envolver os pés, mesmo em pa-
cientes que deambulam.

Nos pacientes com PC espástica forma diplégica tem
sido observada maior incidência de retardo mental mo-
derado/severo e melhor prognóstico em crianças pré-
termo31. Contrariamente a estas afirmações, estudos re-
alizados na Austrália descreveram maior incidência de
retardo mental moderado/severo em crianças pesando
menos de 1.500g7.

Na PC discinética, manifestações convulsivas são
menos comuns, porém o retardo mental é mais freqüen-
te particularmente na PC distônica, na qual pode ser
encontrado em cerca de 50% dos casos. Outra associação
freqüente neste grupo é com perdas auditivas.

Nas formas atáxicas, manifestações epilépticas são
muito raras, mas retardo mental é comum, especial-
mente no grupo com a síndrome do desequilíbrio.

A presença e a extensão dos distúrbios sensitivos
na PC têm sido objeto de estudo de alguns autores.
Lesny32 estudou a discriminação dois-pontos, uma for-
ma de sensibilidade epicrítica, em 143 crianças com vá-
rias formas de PC e encontrou alterações neste tipo de
sensibilidade na maior parte dos casos. Mais recente-
mente33 voltou a estudar o mesmo problema numa
amostra de 220 crianças com várias formas de PC com
idades variando entre sete e 14 anos. Alterações evi-
dentes da discriminação dois-pontos puderam ser en-
contradas na maioria das crianças com várias formas
de PC. O grupo que mostrou maiores alterações foi o
das crianças diplégicas, particularmente aquelas com
leves sinais espásticos e com formas clássicas de
diplegia, e em crianças hemiplégicas, no lado parético.
Entretanto, fato curioso e importante é de que a discri-
minação dois-pontos se achava comprometida tam-
bém, embora menos, no lado não hemiplégico. Os au-
tores concluem que distúrbios sensitivos são parte in-
tegrante do quadro clínico da PC.

Entre nós, Teixeira et al.34 estudaram um grupo cons-
tituído por 18 pacientes, sendo 11 do tipo diplégico
espástico e sete diplégicos com componentes atetóides,
no sentido de avaliar a discriminação dois-pontos, a
localização de toques leves e a estereognosia nas mãos.
Prejuízos na provas de estereognosia foram encontra-
dos em 28% da amostra. Na prova de discriminação
dois-pontos, os autores afirmam que a repetição dos
estímulos facilitou as respostas corretas das crianças,
enquanto que no teste de localização de toques poucas
crianças conseguiram respostas corretas, já que a pro-
va é de aplicação mais difícil.

Alterações visuais também são bastante freqüentes
na criança com PC. O trabalho de Schenk-Rootlieb et
al.35 mostra que, dentre 164 crianças com PC avaliadas
quanto à acuidade visual, 71% demonstravam baixa
acuidade. Exame oftalmológico completo foi realizado
em 74 destes pacientes, porém os achados não justifica-
ram as baixas acuidades de 36 dos 43 pacientes (84%).
Os autores sugerem que, em boa parte destes indivídu-
os, a baixa visão se deve a problemas centrais e que um
exame oftalmológico normal não significa, necessaria-
mente, que eles não tenham dificuldades visuais.
Enfatizam, ainda, a necessidade de se identificarem os
prejuízos visuais para que este aspecto possa ser traba-
lhado de forma adequada pela equipe encarregada do
programa terapêutico.

Outro aspecto que, em geral, está presente e para o
qual pouca atenção é dada na maioria dos casos se refe-
re aos problemas de alimentação36. Crianças com PC
freqüentemente apresentam ganho pôndero-estatural
pobre, e isto poderia decorrer de alguns problemas
relacionados ao posicionamento e ao uso de cadeiras
inadequadas, ao tipo de alimentação oferecida e a difi-
culdades motoras envolvendo os órgãos fonoarti-
culatórios. Há dados que sugerem que as crianças estu-
dadas recebiam menos comida e alimentos com menor
valor calórico do que crianças controle (sem PC), e cha-
ma-se a atenção para a importância de se orientar a
mãe e para a participação da fonoaudióloga e da
nutricionista no tratamento.

Como já mencionamos, a ocorrência de epilepsia é
comum em casos de PC. Comparando-se as manifesta-
ções epilépticas que ocorrem em pacientes com PC com
grupos-controle, ou seja, indivíduos que têm epilepsia,
mas não PC, podemos observar que a epilepsia entre
os PC costuma se iniciar mais cedo, as crises são
freqüentemente generalizadas ou multifocais e têm
prognóstico mais reservado35. Entre as manifestações
convulsivas são comuns a síndrome de West e a de
Lennox-Gastaut.
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TRATAMENTOTRATAMENTOTRATAMENTOTRATAMENTOTRATAMENTO

Uma vez que os quadros grupados sob o rótulo de
PC são muito variados, e uma vez que os objetivos a
serem perseguidos dependem, em grande medida, da
idade do paciente, já podemos adiantar que o planeja-
mento terapêutico deverá ser individualizado. Além
disso, como já mencionamos várias vezes, os prejuí-
zos motores podem ser de diferentes modalidades e
graus de severidade, e poderemos encontrar indiví-
duos em que vários prejuízos se associam. Desta for-
ma, necessitaremos de um trabalho de equipe não
somente no que se refere ao trabalho inicial de diag-
nóstico, mas também no que refere ao tratamento.
Uma equipe consistirá de médicos de várias especiali-
dades, tais como neurologistas, fisiatras, ortopedistas,
clínicos e psiquiatras. O pessoal paramédico tem im-
portância crucial e deverá ser constituído de fisiotera-
peutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psi-
cólogos, musicoterapeutas, pedagogos e outros.
Hidroterapia, hipoterapia e outras modalidades tera-
pêuticas poderão ser utilizadas. É evidente que não
serão indicados todos estes tratamentos ao mesmo
tempo numa mesma criança, e competirá à equipe
definir, a cada etapa do processo de tratamento, qual
ou quais as modalidades que são prioritárias. Outros
profissionais serão chamados a opinar e eventualmente
participar frente a situações específicas. Reuniões pe-
riódicas dos vários membros da equipe serão neces-
sárias para que os objetivos do tratamento sejam ava-
liados e, eventualmente, modificados. Um dos inte-
grantes da equipe deverá ser o porta-voz frente aos
familiares, e estes deverão ser chamados a auxiliar e
participar do tratamento de forma ativa. Caberá à
equipe a tarefa de dar aos pais da criança todo o tipo
de informação referente à condição do filho e ao tra-
tamento proposto. O tratamento deverá ser instituí-
do o mais cedo possível, a fim de que se conte com as
vantagens do período em que o SNC seria mais plás-
tico e passível de modificações importantes, de modo
que se tente impedir ou minimizar as probabilidades
de ocorrência de contraturas e deformidades e para
que se possibilite à criança a experimentação de movi-
mentos e posturas aos quais ela não teria acesso em
razão do quadro neurológico presente.

A idade em que o diagnóstico de PC é inicialmente
estabelecido depende da severidade do quadro e da
sensibilidade dos pais e dos profissionais frente às alte-
rações presentes. Podemos dizer que, nos casos médi-
os, o diagnóstico costuma ser contemplado durante os
dois primeiros anos de vida. Neste inócio, habitual-
mente a criança será encaminhada para programa de
fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia. Sa-
bemos que uma série de programas de habilitação físi-
ca diferentes tem sido proposta para o tratamento do

paciente com PC. Há alguns anos, preconizava-se mo-
vimentação passiva para prevenção de contraturas e
uso de ataduras e aparelhos para fixação para minimizar
a disfunção do tono. Nas décadas de 50 e 60, o casal
Bobath desenvolveu o agora denominado método
neuroevolutivo38,39 que foi concebido com a finalidade
de inibir reflexos primitivos e facilitar a movimentação
ativa do paciente. Variações deste método têm sido
descritas nos últimos anos; porém, é necessário que se
diga que até o momento não se conseguiu validar, de
forma definida, qualquer um dos métodos propostos40-

43. De qualquer modo, a impressão empírica é de que
estes programas são úteis e ajudam a diminuir os pre-
juízos do paciente, melhorando a sua qualidade de vida.
O tratamento habilitador tem sido defendido, também,
para crianças ditas “de alto risco”, ou seja, crianças que
ainda não demonstram qualquer tipo de desvio neuro-
lógico definido, mas que, por terem sido expostas a
situações potencialmente perigosas para o SNC, têm
uma chance aumentada de virem a apresentar uma
seqüela neurológica.

À medida que a criança chega à idade pré-escolar e
escolar, os objetivos do tratamento deverão se modifi-
car tentando, agora, auxiliar na adaptação da criança ao
ambiente e às expectativas da escola. A freqüência a uma
escola normal ou especial dependerá do grau de com-
prometimento motor e intelectual da criança e do tipo
de escola de que ela dispõe na sua comunidade. Adapta-
ções deverão ser feitas para garantir o máximo de apro-
veitamento da criança, uitilizando-se, inclusive, estraté-
gias alternativas para ajudá-la (uso de máquinas de es-
crever, gravadores de som, computadores etc.). Ênfase
deverá ser dada à aquisição e utilização funcional da
comunicação, seja pela fala ou por meios alternativos.
Atividades de vida diária deverão ser intensivamente
trabalhadas com a finalidade de tornar a criança o mais
independente possível. Aconselhamento psicológico aos
familiares do paciente poderá ser de grande valia.

O tratamento medicamentoso não é, de forma al-
guma, o mais importante, mas deverá ser considerado
em alguns casos. A espasticidade pode ser tratada com
o dantrolene sódico (Dantrium), baclofen (Lioresal) ou
com diazepínicos44-47. O baclofen é um medicamento
habitualmente bem tolerado, com poucos efeitos
colaterais e que pode reduzir a espasticidade. Tem sido
utilizado na dose de 20-80mg/dia em doses fracionadas.
Muito embora seja considerada uma droga que atua
especificamente na medula espinhal, uma ação cere-
bral é muito provável a se julgar pela sedação que pode
ocorrer e por sintomas de abstinência que podem ser
provocados pela suspensão abrupta da droga, levando
a quadros de extrema irritação, alucinações visuais etc.

As formas discinéticas de PC têm sido tratadas com
trihexifenidil (Artane), carbamazepina (Tegretol),
dopamina e diazepam com resultados variáveis12. Te-
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mos utilizado o trihexifenidil na PC distônica e
coreoatetótica na dose de 4-20mg/dia com resultados
razoáveis em alguns casos. Os efeitos colaterais com
estas doses não costumam ser freqüentes nem impor-
tantes. Doses maiores, que têm sido utilizadas por al-
guns autores, podem trazer benefícios motores, po-
rém podem levar a evidente deterioração intelectual,
possivelmente resultante do efeito antimnéstico que
este medicamento pode exercer quando utilizado em
doses elevadas.

Quando presentes, as manifestações convulsivas
deverão receber o tratamento habitual.

PROGNÓSTICOPROGNÓSTICOPROGNÓSTICOPROGNÓSTICOPROGNÓSTICO

O prognóstico da PC é muito variável e de difícil
estabelecimento, uma vez que inúmeras variáveis
poderão influir no resultado a médio e longo prazo.
Em geral, na criança muito pequena julgamos ser
muito difícil estabelecer os tipos e os graus de preju-
ízos que poderão advir. Sempre deixamos claro aos
familiares que avaliações periódicas e acompanha-
mento em médio prazo são a melhor forma de se
procurar definir, depois de algum tempo, o prog-
nóstico de longo prazo.

Uma das questões freqüentes formuladas pelos pais
é no sentido de querer saber se a criança vai andar de
forma independente e quando. Julgamos necessário
ser muito cautelosos nas respostas, pois não dispomos,
realmente, de dados que nos permitam este tipo de
projeção. De qualquer forma, há algumas tentativas de
objetivar um pouco melhor as chances de a criança
andar, e como exemplo poderemos ver a seguir os cri-
térios propostos por Bleck48 (Quadro 9).

Quadro 9. Prognóstico para marcha independente
na PC48

Uma vez que, sabidamente, a PC se associa com
freqüência ao retardo mental, os familiares expres-
sam quase sempre preocupação com a possibilidade
de que seu filho tenha algum grau de retardo associa-
do. Há alguns dados que podem ajudar a esclarecer
este aspecto. Crianças com formas quadriplégicas de
PC e com epilepsia apresentam, com muita freqüên-
cia, retardo mental. Evidentemente um diagnóstico
mais acurado sobre o potencial cognitivo da criança
dependerá, em grande medida, da possibilidade de
aplicação de um teste padronizado. Freqüentemente
um diagnóstico mais acurado sobre o intelecto terá
que ser postergado até cerca de dois anos. Poderemos
nos valer, por vezes, de dados estatísticos para fazer
suposições a respeito da inteligência de crianças com
PC. Sabemos, por exemplo, que crianças com
quadriplegia e epilepsia terão, quase que certamente,
algum grau de retardo mental. Dos pacientes com a
síndrome do desequilíbrio, cerca de 90% têm retardo
mental. Por vezes, o quadro motor é tão severo que
impede uma avaliação adequada do intelecto como
costuma acontecer nos PC discinéticos.

Em alguns casos, modificações no padrão do tono
com o passar do tempo podem nos levar a suspeitar
de erros no diagnóstico, embora alterações possam
ocorrer com o evoluir da PC. Deveremos nos lembrar
também de que, muito embora a PC seja uma patolo-
gia fixa, não progressiva, por vezes uma criança deixa
de andar ou tem uma piora no padrão de marcha em
função de obesidade, aparecimento de deformidades
ou falta de motivação.

CONSIDERAÇÕES FINAISCONSIDERAÇÕES FINAISCONSIDERAÇÕES FINAISCONSIDERAÇÕES FINAISCONSIDERAÇÕES FINAIS

O diagnóstico de PC se aplica a indivíduos que apre-
sentam um prejuízo motor tendo como causa uma con-
dição cerebral não progressiva, presente durante os pri-
meiros anos de vida. O defeito motor pode se modificar
com a evolução de acordo com alterações decorrentes
de processos ligados ao desenvolvimento do SNC e a
fatores externos circunstanciais. O termo PC pode ser
utilizado na medida em que seja usado de forma ade-
quada e de acordo com as definições aceitas. O quadro
da PC varia, no que se refere ao grau de comprometi-
mento, de tal modo que encontraremos desde casos em
que a limitação é mínima até casos em que o paciente
será sempre dependente, tamanho o prejuízo presente.
Problemas associados freqüentes incluem epilepsia, re-
tardo mental, problemas de linguagem, déficits auditi-
vos e/ou visuais etc., e devem ser identificados e trata-
dos convenientemente. Há várias possíveis causas de
PC, e, com alguma freqüência, não conseguimos
identificá-las apesar de cuidadoso protocolo de investi-
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Na idade de um ao, dê um ponto para cada item de 1 a 5 que for
encontrado, e um ponto para cada item  de 6 a 7 que não for encontrado

0  =  bom prognóstico  /  1  =  prognóstico reservado  /
 2  =  prognóstico pobre

Itens Pontuação

1. Reflexo tônico cervical assimétrico

2. Reflexo tônico cervical simétrico

3. Refelxo de Moro

4. Reflexo de endireitamento cervical

5. Forte padrão extensor

6.Reação de apoio membros inferiores

7. Reação do pára-quedas
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gação. Admitimos que as causas perinatais, antes consi-
deradas como as mais freqüentes, são menos importan-

tes do que as pré-natais. Fatores de risco podem ser
encontrados em cerca de 30-40% dos casos.
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O uso de órteses no tratamento de crianças
com paralisia cerebral na forma hemiplégica
espástica
The use of orthosis in the treatment of children with
hemiplegic spastic cerebral palsy

Isabela F. Aguiar1

Adriana M. V. N. Rodrigues2

Os profissionais que trabalham na área de reabilitação com pacientes que
apresentam paralisia cerebral espástica hemiplégica lidam constantemente com
o problema da espasticidade, fator que na maioria das vezes limita a
independência nas atividades de vida diária, vida prática e marcha. As órteses
constituem um dispositivo mecânico amplamente utilizado como forma de
auxílio ao tratamento reabilitador deste tipo de clientela. Entretanto na prática
existem grandes controvérsias a respeito do uso apropriado deste dispositivo.
Este artigo tem como objetivo fazer um levantamento dos tipos de órteses mais
utilizados em crianças com diagnóstico de paralisia cerebral espástica
hemiplégica e discutir sua efetividade.

Descritores: Espasticidade - Paralisia cerebral - Órteses

Espasticity is a problem that professionals who works in rehabilitation of children with
cerebral palsy have to treat in order to avoid a decrease of independence in activities of
day life and locomotion. Orthosis are mechanical devices that help the treatment of this
kind of patient. However, there are some controverses on daily clinic about the
appropriate use of orthosis. In this paper the literature on the use of orthosis in the
treatment of children with cerebral palsy is reviewed and their effectiveness is discussed.

Keywords: Espasticity - Cerebral palsy - Orthesis
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Terapeutas ocupacionais possuem uma longa
tradição no manejo de bebês e crianças com
incapacidade do desenvolvimento. Os termos

reabilitação e habilitação têm sido utilizados para
descrever os dois maiores meios de intervenção com
crianças portadoras de incapacidades. Reabilitação
envolve as práticas destinadas para restaurar funções
perdidas por lesão ou enfermidade assim como os
meios que auxiliam a criança e sua família a adaptar-
se a um nível modificado de capacidade funcional.
Habilitação inclui uma série de atividades e interações
que permitem à criança desenvolver novas
habilidades e atingir um nível máximo de função em
relação ao seu potencial, sendo particularmente
relevante para a criança com atrasos congênitos ou
incapacidades1.

Segundo Casalis2, os profissionais que trabalham
na reabilitação de pacientes com seqüelas neurológicas
por lesão do sistema nervoso central se defrontam
diariamente com o problema da espasticidade, que,
freqüentemente, interfere na evolução do quadro do
paciente, limitando a sua independência nas atividades
de vida diária, vida prática e marcha. Muitas são as
patologias que têm a espasticidade como uma de suas
manifestações, dentre elas a paralisia cerebral, o acidente
vascular cerebral e o traumatismo craniano.

As crianças com paralisia cerebral têm como
característica marcante o comprometimento motor, que
influencia no seu desempenho funcional. De acordo com
Schwartzman3 e Souza4, a paralisia cerebral pode ser
classificada por dois critérios: pelo tipo de disfunção
motora presente, ou seja, o quadro clínico resultante,
que inclui os tipos extrapiramidal ou discinético
(atetóide, coréico e distônico), atáxico, misto e espástico;
e pela topografia dos prejuízos, ou seja, localização do
corpo afetado, que inclui tetraplegia ou quadriplegia,
monoplegia, paraplegia ou diplegia e hemiplegia. Na
paralisia cerebral, a forma espástica é a mais encontrada
e existem várias abordagens que se propõem a tratá-la,
tais como a de Kabat, Bobath e Rood. Segundo Kurtz e
Scull1, os programas de terapia se concentram na
manutenção da flexibilidade, promoção de força,
facilitação das habilidades funcionais, tais como sentar
ou andar, e promoção de padrões normais de
movimento. Além destes, os objetivos do tratamento
normalmente proporcionado a estas crianças são:
facilitar o desenvolvimento motor e promover a
independência na mobilidade, autocuidados, e
atividades de lazer. Objetivos como estes podem ser
alcançados por meio de aquisição de habilidades do
cliente e/ou por intermédio de tecnologia assistiva, isto
é, utilização de equipamentos para auxiliar pessoas com
dificuldades no desempenho de suas atividades.

Um tipo de equipamento assistivo amplamente
empregado pela Terapia Ocupacional no campo da
reabilitação é a órtese. É caracterizada como um
dispositivo mecânico aplicado externamente ao corpo
para proteger a cicatrização de estruturas, manter ou
promover amplitude de movimento, substituir ou
aumentar uma função, ou servir como base para
acessórios de auto-ajuda5. As órteses são usadas como
forma de auxílio no tratamento reabilitador, podendo
interferir de forma marcante na evolução clínica.
Entretanto, na prática, existem inúmeras questões que
devem ser consideradas com relação ao uso apropriado
destes dispositivos, tais como:

(1) grande diversidade de órteses;
(2) ausência de consenso e comprovação dos tipos

mais eficazes;
(3) indicação e uso indiscriminado de órteses,

utilizando como referência as necessidades funcionais
e motoras da criança;

(4) dificuldade no estabelecimento de seus reais
ganhos e perdas, principalmente em relação à
diminuição da espasticidade presente; e

(5) dificuldade na definição dos materiais mais
adequados.

Diante destas questões, procurou-se revisar a
literatura com o objetivo de fornecer uma perspectiva
sobre o uso de órteses e discutir a sua indicação no
tratamento de crianças com paralisia cerebral espástica
na forma hemiplégica.

PARALISIA CEREBRAL ESPÁSTICAPARALISIA CEREBRAL ESPÁSTICAPARALISIA CEREBRAL ESPÁSTICAPARALISIA CEREBRAL ESPÁSTICAPARALISIA CEREBRAL ESPÁSTICA
HEMIPLÉGICAHEMIPLÉGICAHEMIPLÉGICAHEMIPLÉGICAHEMIPLÉGICA

O termo paralisia cerebral tem sido utilizado desde
a segunda metade do século passado para se referir a
um grupo heterogêneo de pacientes que apresentam,
em comum, um prejuízo motor decorrente de um
defeito ou lesão não progressiva, mas freqüentemente
mutável, em múltiplas ou únicas localizações no cérebro
imaturo, adquirida durante os dois primeiros anos de
vida e que interfere na maturação do sistema nervoso
central, o que provoca debilitação variável na
coordenação da ação muscular, com resultante
incapacidade da criança em manter posturas e realizar
movimentos normais3,4,6,7.

A paralisia cerebral espástica hemiplégica, segundo
Campbell,8 possui como características marcantes: (a)
tono muscular e movimentos anormais em um lado do
corpo; (b) envolvimento total do lado afetado, incluindo
muitas vezes a face, pescoço, e tronco, assim como as
extremidades, sendo o membro superior
significativamente mais comprometido; (c) problemas
associados, tais como estrabismo, disfunção motora
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oral, disfunção somato-sensorial, e desordens
perceptuais e de aprendizagem; (d) presença de
deficiência sensorial prejudicando tanto a função quanto
a espasticidade e o déficit motor; (e) negligência do
hemicorpo envolvido e uso apenas do lado não afetado
nas atividades.

A espasticidade é um fator incapacitante resultante
de uma lesão do sistema nervoso central, mais
especificamente da via piramidal e em especial da via
córtico-retículo-bulbo-espinal, sendo caracterizada
principalmente por hipertonia muscular ao
movimento passivo, especialmente na flexão e
extensão, hiperreflexia tendinosa, movimentos
desarmônicos dos músculos e co-contração agonista-
antagonista com o conseqüente enrijecimento e
lentidão de movimento do membro espástico devido
basicamente à exaltação funcional das atividades
reflexas monossinápticas miotáticas2,9. Os sinais
clínicos da espasticidade caracterizam-se pelo
aumento do tono que, segundo o grau de
acometimento neurológico, irão da paresia à plegia
total da musculatura hipertônica, padrões de
movimentos estereotipados e limitados, diminuição
da amplitude de movimento ativa e passiva,
tendência a desenvolver contraturas e deformidades,
persistência dos reflexos tônicos e primitivos, e
desenvolvimento pobre do mecanismo de postura2,8.

O padrão típico de espasticidade presente no
membro superior da criança portadora de paralisia
cerebral espástica hemiplégica corresponde à retração
e depressão da escápula, rotação interna do ombro,
flexão do cotovelo com o antebraço em pronação,
desvio ulnar, flexão de punho, adução e flexão do
polegar, e diminuição do primeiro espaço
interdigital10-13. Em relação ao membro inferior, os
padrões patológicos freqüentemente observados são
eqüinismo dinâmico ou flexão plantar excessiva do
tornozelo durante a fase de sustentação da marcha;
flexão excessiva ou hiperextensão do joelho; flexão,
adução e rotação medial (interna) do quadril e
inclinação anterior da pelve durante a fase de
sustentação14.

A reabilitação de crianças com paralisia cerebral
espástica hemiplégica apresenta como objetivos
gerais a promoção funcional, a indicação de
adaptações compensatórias e a prevenção de
ocorrência de comprometimentos secundários. A
prevenção de complicações músculo-esqueléticas
constitui um dos objetivos adicionais do tratamento.
Segundo Carlson et al. 9,  o uso de órteses no
tratamento de crianças com paralisia cerebral é
extremamente difundido na prevenção destas
complicações.

ÓRTESES E PARALISIA CEREBRALÓRTESES E PARALISIA CEREBRALÓRTESES E PARALISIA CEREBRALÓRTESES E PARALISIA CEREBRALÓRTESES E PARALISIA CEREBRAL
ESPÁSTICA HEMIPLÉGICAESPÁSTICA HEMIPLÉGICAESPÁSTICA HEMIPLÉGICAESPÁSTICA HEMIPLÉGICAESPÁSTICA HEMIPLÉGICA

O uso de órteses em crianças portadoras de paralisia
cerebral tem como objetivos principais promover
função e/ou prevenir deformidades. Para o membro
inferior, a órtese mais comumente prescrita é a Ankle-
Foot Orthosis (AFO), que promove o alinhamento
articular, favorece a marcha e previne deformidades
em eqüino ou em rotação. Para o membro superior, a
órtese Repouso Ventral, que posiciona o punho em
posição neutra ou em leve extensão e o polegar em
abdução e oposição, é o tipo mais utilizado, objetivando
prevenir deformidades, principalmente ocasionadas
pelo encurtamento dos músculos flexores do punho e
do polegar, e facilitar o uso funcional das mãos durante
os períodos em que a órtese é retirada. Um outro
dispositivo ortótico empregado tanto para membro
superior quanto para membro inferior é o cast, o qual
atua com o intuito de promover aumento da amplitude
de movimento e uso funcional das mãos, favorecendo
a marcha e braço de força adequado para membro
inferior. Este dispositivo, amplamente utilizado para o
tratamento de espasticidade e de contraturas, promove
o alongamento prolongado dos músculos espásticos,
objetivando diminuição do tono, e, por causa da sua
aplicação de forma seriada, possibilita o aumento
gradual da amplitude de movimento dos músculos
contraturados1.

Apesar de os terapeutas ocupacionais incorporarem
amplamente as órteses no tratamento de crianças com
paralisia cerebral espástica hemiplégica, há
consideráveis controvérsias a respeito desta prática,
principalmente em relação ao design e materiais mais
apropriados, tempo de uso, e, no caso das órteses para
membro superior, em relação à região em que a órtese
será colocada (ventral ou dorsal), o que tem dificultado
obter conclusões decisivas a respeito da utilização
prática deste dispositivo.

Muitos estudos têm buscado medir os efeitos do
uso das órteses na espasticidade, mais especificamente
com adultos. Os resultados das pesquisas já realizados
têm sugerido que as órteses diminuem a espasticidade,
aumentam a amplitude de movimento e a força. Os
estudos têm demonstrado mudanças nos aspectos
fundamentais da função da mão, mas muitos deles
possuem medidas subjetivas para notificar tais
modificações15. Segundo Mathiowetz et al.10, existe uma
contínua controvérsia na literatura e na prática clínica a
respeito do uso de dispositivos de posicionamento em
pacientes espásticos quanto à sua eficácia e aos tipos
mais eficazes. Alguns terapeutas acreditam que o uso
de órteses inibe a espasticidade; outros acreditam que a
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estimula; e ainda outros correlacionam os efeitos das
órteses com o grau de severidade da espasticidade.
McPherson et al.16 colocam que as opiniões a respeito
do uso de órteses na reabilitação da hipertonia dos
flexores do punho na hemiplegia têm sido divergentes
e baseadas em pesquisas sistemáticas fracas. Várias são
as razões para isto, dentre elas dificuldades de se
realizarem estudos comparativos entre as pesquisas
por causa da grande variação do design e metodologia.
Mathiowetz et al.10 acrescentam que as controvérsias
se mantêm por causa da ausência de estudos definitivos
que comparam os efeitos dos vários tipos de
dispositivos de posicionamento entre si e com o não
uso destes dispositivos na mão espástica. De acordo
com Hainsworth et al.17, poucos têm sido os artigos
publicados com o intuito de examinar a eficácia do uso
de órteses, mais especificamente das AFOs, no
tratamento de crianças com paralisia cerebral, e a
maioria deles tende a ser estudos de casos únicos
realizados por períodos curtos de tempo. Embora
existam pesquisas nesta área, estas são subjetivas,
voltadas para a faixa etária adulta, amplamente
direcionadas para outros tipos de paralisia cerebral,
principalmente para a diplegia e quadriplegia espástica,
e não avaliam o desempenho funcional da criança.

ÓRTESE, MEMBRO SUPERIOR EÓRTESE, MEMBRO SUPERIOR EÓRTESE, MEMBRO SUPERIOR EÓRTESE, MEMBRO SUPERIOR EÓRTESE, MEMBRO SUPERIOR E
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Segundo Crocker et al.18, os prejuízos de controle
motor vivenciados pelas crianças portadoras de
paralisia cerebral podem resultar em sérios impactos
nas habilidades funcionais dos membros superiores,
principalmente quando há maior comprometimento
de uma das extremidades, e conseqüente uso
desproporcionalmente menor do membro acometido
ou membro plégico. O uso de órteses no membro
superior da criança com paralisia cerebral tem como
desafio ajudar a posicionar este membro o mais
funcionalmente possível, enquanto permite a
manutenção de boa mobilidade e feedback sensorial do
movimento correto13. As órteses indicadas para crianças
com paralisia cerebral espástica são as estáticas, que
têm como função prevenir movimento indesejado e
imobilizar ou estabilizar o membro em uma posição
específica. Lau19 acrescenta que as órteses estáticas são
usadas para manter a mão em uma posição funcional,
preservar o equilíbrio entre musculatura intrínseca e
extrínseca, e prevenir deformidades. Estas são
classificadas em dois tipos: (1) funcionais, cujo objetivo
é colocar o membro em uma posição que facilite a ação
dos dedos, seja fixando o punho e/ou abduzindo o

polegar e/ou mantendo o antebraço na posição neutra;
e (2) de posicionamento, que mantém o membro em
uma posição funcional, evitando que se instalem
deformidades. Uma mesma órtese pode servir aos dois
fins. A utilização das órteses estáticas em pacientes
portadores de paralisia cerebral espástica prevalece em
detrimento das órteses dinâmicas, porque o sistema de
polia ou tração elástica desta última desencadeia a
estimulação dos fusos neuromusculares com o
conseqüente aumento da espasticidade2.

Vários estudos se comprometeram estudar a eficácia
do uso de órteses em relação à função manual na
população alvo deste artigo. Goodman e Basyk15

observaram, após o uso da Órtese Oponente do Polegar
Curto por quatro semanas, aumento significativo dos
aspectos fundamentais da mão (amplitude de
movimento, força de pinça e preensão) e da função
manual, principalmente em relação à velocidade e à
qualidade do uso do membro acometido. Casey e
Kratz13 estudaram o uso de uma órtese denominada
splint, supinador e abdutor do polegar, por crianças
hemiplégicas, feito com neoprene, que utiliza os pontos-
chaves propostos pelo método Bobath. Esta foi colocada
no membro debilitado dessas crianças, o que
possibilitou o seu posicionamento funcional, com
conseqüente mobilidade dentro de uma determinada
amplitude de movimento, e a inclusão do membro
plégico em atividades bilaterais. Esta órtese tem sido
especialmente vantajosa no aprendizado precoce de
crianças hemiplégicas, promovendo a melhora da
função manual, a diminuição da espasticidade, o
posicionamento adequado do membro plégico, mais
especificamente o antebraço, nas atividades bilaterais,
a melhora da habilidade motora fina e a incorporação
do membro afetado nas atividades bilaterais.

Casalis2 afirma que aqueles que apresentam função
manual prejudicada pela espasticidade dos flexores de
punho, dedos e oponente do polegar, mas que
conseguem abertura da mão quando o punho é
estabilizado em posição neutra, freqüentemente se
beneficiam com o uso de órtese para abdução do
polegar com barra de punho. Mas, antes de fazer a
prescrição deste tipo de órtese, é extremamente
importante testar a eficiência dos músculos extensores
dos dedos quando o punho está em posição neutra,
pois, se o paciente não for capaz de realizar a extensão
dos dedos, o uso desta órtese poderá prejudicar a etapa
mais importante da função manual que é o soltar
voluntário. Nesta eventualidade, a barra de punho é
contra-indicada, e caso a espasticidade do oponente do
polegar prejudique a função, indica-se apenas a órtese
para abdução do polegar.

Kinghorn e Roberts12 estudaram o efeito de uma
órtese denominada weight-bearing splint na modificação
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do tono e habilidades funcionais da mão, em uma
criança com paralisia cerebral com 20 meses de idade.
Os resultados deste estudo mostraram que o uso desta
órtese não ocasionou efeitos positivos no tono nem na
função. Em outros estudos, como o de Crocker et al.18,
foi pesquisado o efeito no membro plégico do uso de
uma órtese de repouso no membro não afetado, cujo
objetivo era estimular o uso do membro plégico por
meio da restrição do membro menos envolvido. Os
resultados obtidos com esta pesquisa mostram a
melhora da qualidade, quantidade e variedade do uso
da mão, havendo crescimento voluntário do seu
controle, uso mais espontâneo para completar suas
tarefas diárias, e também diminuição do tono, das
reações associadas e aumento do controle motor
voluntário.

Brown et al.20 realizaram um estudo em vinte e cinco
crianças hemiplégicas, objetivando identificar os
aspectos neurológicos da hemiplegia relacionados com
a habilidade da criança em usar a mão de forma
especializada. Observou-se com este estudo redução
significativa da força ao nível distal, fatigabilidade e
velocidade de movimento no lado hemiplégico,
preservação relativa da força ao nível proximal,
aumento significativo do tono muscular no lado afetado,
variação individual da relação entre função manual e
aumento de tono muscular, e função muscular
correlacionada com perda da força distal e velocidade
de movimento.

McPherson et al.16 compararam o uso de órteses
ventrais e dorsais por crianças com paralisia cerebral, e
relataram não haver diferença significativa entre elas,
ou seja, não foi observada relação entre a redução da
espasticidade e o uso de órteses ventrais ou dorsais.
Casalis2 alerta que a escolha do tipo de apoio apresentada
pela órtese deve ser feita de acordo com a melhor
adaptação do paciente ao mesmo. Isto se deve ao fato de
a espasticidade estar vinculada principalmente à
velocidade de movimento, ou seja, mesmo que ocorra
excitação dos receptores cutâneos ao se colocar uma
órtese de apoio ventral, não ocorrendo estiramento
brusco da musculatura espástica, não existirá uma
exacerbação significativa da hipertonia.

ÓRTESES, MEMBRO INFERIOR EÓRTESES, MEMBRO INFERIOR EÓRTESES, MEMBRO INFERIOR EÓRTESES, MEMBRO INFERIOR EÓRTESES, MEMBRO INFERIOR E
PARALISIA CEREBRAL ESPÁSTICAPARALISIA CEREBRAL ESPÁSTICAPARALISIA CEREBRAL ESPÁSTICAPARALISIA CEREBRAL ESPÁSTICAPARALISIA CEREBRAL ESPÁSTICA
HEMIPLÉGICAHEMIPLÉGICAHEMIPLÉGICAHEMIPLÉGICAHEMIPLÉGICA

Nos últimos anos, o uso de órteses em membro
inferior de crianças com paralisia cerebral espástica
hemiplégica tem aumentado de forma significativa,
principalmente como um adjuvante no tratamento
terapêutico ocupacional e/ou fisioterapêutico. Uma das

razões para isto é o fato de estas crianças estarem
sujeitas ao desenvolvimento de deformidades e,
conseqüentemente, de limitações funcionais por causa
da presença de padrões patológicos no membro inferior,
decorrentes dos movimentos articulares anormais, da
espasticidade existente e do controle motor anormal.
Vários tipos de órteses têm sido usados para corrigir
estes padrões patológicos, principalmente o eqüinismo
dinâmico que constitui o problema mais comumente
observado na prática clínica. Na literatura pesquisada
os tipos de órteses encontradas foram: a AFO sólida e
dinâmica e a Supramalleolar Orthosis (SMO), cujos
objetivos são reduzir e controlar o eqüinismo excessivo
durante a marcha, além de reduzir a espasticidade e o
desenvolvimento de contraturas e deformidades.

Hainsworth et al.17 examinaram a eficácia das AFOs
nos padrões de marcha em 12 crianças com paralisia
cerebral com idades entre 3 e 7 anos, durante um
período de dois anos. Os resultados deste estudo
sugerem que o uso desta órtese é clinicamente efetivo,
possibilitando melhora da amplitude de movimento
do membro inferior e da marcha. Harris e Riffle21

também desenvolveram um estudo objetivando avaliar
a efeticácia da Inhibitive Ankle-Foot Orthosis nos padrões
de marcha, mais especificamente na fase de sustentação,
de uma criança de quatro anos e meio. Observou-se
com este estudo que o uso deste tipo de órtese é efetivo,
proporcionando maior equilíbrio na fase de sustentação,
melhora da independência durante a deambulação e
melhora da simetria corporal durante a fase de
sustentação.

Carlson et al.9 realizaram estudo comparativo entre
o uso da AFO, da SMO e o não uso de órtese em 11
crianças com diplegia espástica com o objetivo de avaliar
a diferença existente na marcha e no controle do padrão
de eqüinismo. Os resultados sugeriram que a AFO é
mais eficaz do que a SMO, principalmente em relação
ao controle do eqüinismo dinâmico, ao reduzir a
amplitude de movimento da articulação do tornozelo,
apesar de possuir influência limitada na velocidade da
marcha e no comprimento dos passos.

CONSIDERAÇÕES FINAISCONSIDERAÇÕES FINAISCONSIDERAÇÕES FINAISCONSIDERAÇÕES FINAISCONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base na literatura pesquisada, a maioria dos
artigos sugere que o uso de órteses em crianças com
paralisia cerebral espástica na forma hemiplégica é
efetivo, principalmente quando associado ao trata-
mento terapêutico ocupacional e /ou fisioterapêutico.
Os estudos sugerem que as órteses proporcionam
melhora da qualidade de movimento do membro
plégico e da funcionalidade manual, diminuição do tono
muscular, aumento da amplitude de movimento do
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membro acometido e melhora do padrão de marcha,
diminuição do padrão patológico existente no membro
plégico, redução da ocorrência de contraturas,
crescimento muscular mais normal. Entretanto, a
grande maioria dos artigos propõe a necessidade de
realização de estudos complementares para a confir-
mação dos resultados obtidos. Dentre as órteses
pesquisadas, a Ankle-Foot Orthosis (AFO) constitui o tipo
de órtese mais utilizado no membro inferior, apesar de
ainda não haver na literatura estudos que comprovem
a sua maior efetividade em comparação aos demais
tipos. Em relação às órteses para membro superior,
observou-se uma maior gama de possibilidades se

compararmos com as propostas para uso no membro
inferior, mas a Órtese Repouso Ventral aparece como a
mais comumente utilizada sem, no entanto, com-
provação de que seja a mais efetiva. Apesar do número
reduzido de estudos que avaliam de forma objetiva a
efetividade das órteses em crianças com paralisia
cerebral espástica hemiplégica, e o seu uso ser fre-
qüentemente visto como um método inespecífico,
utilizado apenas para estender os benefícios obtidos na
sessão de tratamento, é importante que os terapeutas
ocupacionais dêem continuidade aos estudos sobre a
eficácia de tais dispositivos.
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Correlação entre habilidades funcionais
referidas pelo cuidador e assistência fornecida
a crianças com paralisia cerebral
Correlation between functional abilities referred by caregiver
and the support offered to children with cerebral palsy

Maria Cristina de Oliveira1

Lisbeth Kaiserlian Cordani2

O presente artigo apresenta dados coletados através do Inventário de Avaliação
Pediátrica de Disfunção (PEDI - Pediatric Evaluation Disability Inventory), em
amostra de 15 crianças com Paralisia Cerebral. Análise da correlação entre
Habilidades e Auxílio do Cuidador indicou relação linear positiva significativa
nas áreas de mobilidade e função social. Não se verificou este tipo de relação na
área de autocuidado, indicando que as habilidades da criança identificadas
pelo cuidador não se traduzem nas atividades rotineiras do dia-a-dia. Embora
se trate de amostra reduzida, são levantadas hipóteses para discussão dos
dados obtidos.

Descritores: Paralisia cerebral - Habilidades funcionais - Inventário Pediátrico
de Avaliação de Disfunção (PEDI)

This article presents some data collected from application of the Pediatric Evaluation
Disability Inventory (PEDI), using a sample of 15 children with cerebral palsy. A
significant linear relation between functional skills and the caregiver’s support was
found in the mobility and social function domains. However, in the self-care domains,
that significance was not reached, suggesting that the skills identified by the caregiver
are not evidenced in the child’s daily activities.

Keywords: Cerebral palsy - Functional abilities - Pediatric Evaluation Disability
Inventory (PEDI)

(1) Terapeuta Ocupacional,
Coordenadora do Setor de
Terapia Ocupacional Infantil
da AACD, Especialista em
Saúde Pública e no Método
Neuroevolutivo Bobath

(2) Docente da Disciplina de
Estatística do Instituto Mauá
de Tecnologia (EAM-IMT),
Doutora em Educação pela
Universidade de São Paulo

Oliveira MC, Cordani LK. Correlação entre habilidades funcionais referidas pelo cuidador e
nível de assistência fornecida a crianças com paralisia cerebral. Arquivos Brasileiros de
Paralisia Cerebral 2004; 1(1):24-29.

R
E
S

U
M

O
R

E
S

U
M

O
R

E
S

U
M

O
R

E
S

U
M

O
R

E
S

U
M

O
A
B
S
T
R
A
C
T

A
B
S
T
R
A
C
T

A
B
S
T
R
A
C
T

A
B
S
T
R
A
C
T

A
B
S
T
R
A
C
T

O
 R

 I
 G

 I
 N

 A
 L

O
 R

 I
 G

 I
 N

 A
 L

O
 R

 I
 G

 I
 N

 A
 L

O
 R

 I
 G

 I
 N

 A
 L

O
 R

 I
 G

 I
 N

 A
 L



2525252525

Paralisia cerebral (PC) é o termo usado para
designar um grupo de desordens motoras, não
progressivas, porém sujeitas a mudanças,

resultante de uma lesão no cérebro nos primeiros
estágios de seu desenvolvimento, segundo o Dr.
Hagberg, citado por Souza1.

O envolvimento motor está sempre presente, mas
podem ocorrer problemas sensoriais, neurológicos e
déficits cognitivos adicionais. As manifestações clínicas
variam dependendo da natureza e extensão da lesão
original.

A classificação por tipo clínico subdivide os quadros
considerando as alterações do movimento que a criança
apresenta: espástico, em que o tono muscular está
aumentado; extrapiramidal, em que há presença de
movimentação involuntária (coréica ou distônica); e
atáxico, em que há incoordenação dos movimentos.

Dependendo da parte do corpo afetada, os tipos
clínicos são denominados: tetraparesia, com acome-
timento dos quatro membros; diparesia, com maior
comprometimento dos membros inferiores; e hemi-
paresia, com um lado do corpo comprometido.

O tratamento de crianças com PC envolve ne-
cessariamente equipes multiprofissionais que buscam
minimizar o impacto desta patologia no seu desen-
volvimento global.

As abordagens terapêuticas podem incluir medi-
cação, cirurgia, fisioterapia, terapia ocupacional e
fonoaudiologia, entre outras, visando o desen-
volvimento dos componentes necessários ao desem-
penho ocupacional nos contextos domiciliar, escolar,
cultural e de lazer.

A multiplicidade de sintomas motores, sensoriais e
cognitivos dificulta freqüentemente a identificação do
impacto desta patologia nas habilidades de autocuidado,
mobilidade e comunicação, num universo que perpassa
as esferas da saúde, educação e comunidade.

O diagnóstico funcional da criança portadora de
paralisia cerebral e a mensuração qualitativa e
quantitativa da efetividade das intervenções terapêuticas
adotadas no seu desempenho são imprescindíveis para
qualificação do serviço prestado.

O setor de Terapia Ocupacional Infantil da AACD,
composto atualmente por 30 terapeutas ocupacionais,
atende em média 500 clientes por semana, portadoras
de paralisia cerebral.

Buscando maior uniformidade de condutas,
balizadas não apenas no julgamento clínico de cada
terapeuta, iniciamos, em agosto de 2000, a utilização do
PEDI - Pediatric Evaluation Disability Inventory2, ou
Inventário de Avaliação Pediátrica de Disfunção,
objetivando:

I - A melhora da comunicação entre:

Terapeuta Ocupacional e cliente (criança/
adolescente e família);

As terapeutas ocupacionais que compõem o setor
de Terapia Ocupacional Infantil;

As profissionais da Terapia Ocupacional Infantil e
os demais membros da equipe de reabilitação;

As Terapeutas Ocupacionais das diversas unidades*.
II - Estabelecer o nível inicial de desempenho dos

pacientes.
III - Planejar o tratamento com base em parâmetros

comuns.
IV - Mensurar progressos.
V - Verificar a eficácia da intervenção adotada.
VI - Identificar estratégias adicionais para o controle

da qualidade da prestação do serviço.
Segundo Magalhães,3 é importante desenvolver

medidas objetivas ou testes para: classificar indivíduos
em diferentes categorias, dar base para pesquisa,
permitir comparação entre técnicas ou abordagens de
tratamento, além dos itens assinalados anteriormente.

O PEDI é uma entrevista aplicada ao cuidador ou
respondida com base no julgamento profissional do
terapeuta da criança. Esta avaliação possibilita a
comparação do desempenho dos indivíduos com
crianças típicas na faixa etária de seis meses a sete
anos e meio de idade, podendo ser utilizada para
avaliar crianças mais velhas cujas habilidades estejam
nesta faixa. As amostras clínicas da validação desta
avaliação incluíram categorias diagnósticas como PC,
trauma cranioencefálico e atrasos do desenvol-
vimento.

Em agosto de 2000, o PEDI começou a ser aplicado
nas crianças em atendimento no setor de Terapia
Ocupacional (T.O.) Infantil. Com base nas avaliações
realizadas até o momento, este instrumento tem se
mostrado eficiente para o planejamento da inter-
venção em parceria com a família e sensível para
expressar mudanças no nível de habilidades.

Foram analisados os dados de 15 avaliações,
referentes à Habilidade Funcional (HF) e ao Auxílio do
Cuidador (AC), nas áreas de Autocuidado (AC),
Mobilidade (M) e Função Social (FS).

MÉTODOMÉTODOMÉTODOMÉTODOMÉTODO

Foram analisadas 15 entrevistas realizadas com
mães de crianças portadoras de paralisia cerebral da
forma diparesia espástica, com média de idade de
seis anos (três anos e sete meses a doze anos) e com
tempo variável de atendimento no setor de T.O.
Infantil, estabelecendo-se, como parâmetro para
idade e tempo de terapia, a data de aplicação do PEDI
(Tabela 1).
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Tabela 1. Sujeitos avaliados pelo PEDI, idade,
sexo e tempo de terapia no Setor de TO

N Idade (meses) Sexo Tempo de terapia

(meses)

1 43 F 13

2 78 M 28

3 87 M 35

4 89 F 65

5 44 F 16

6 63 M 28

7 62 M 45

8 50 F 16

9 144 F 35

10 49 F 24

11 99 M 43

12 50 M 01

13 47 M 38

14 90 M 31

15 79 M 40

O PEDI é um protocolo de entrevista estruturada
que abrange os domínios de:

a) autocuidado (73 itens), que inclui informações
sobre alimentação, higiene oral, cuidados com o cabelo,
higiene, vestuário e controle esfincteriano;

b) mobilidade (59 itens), que inclui questões sobre
transferência e mobilidade no banheiro, cadeira, cadeira
de rodas, cama, locomoção em ambiente interno e
externo, e subir e descer escadas;

c) função social (65 itens), que abrange questões
relativas à comunicação (compreensão e expressão),
resolução de problemas, jogo social interativo, interação
com companheiros, brincadeira com objetos, auto-
informação, orientação temporal, tarefas domésticas,
autoproteção e função comunitária.

É dividido em três escalas que possibilitam avaliar:
I - As habilidades funcionais, identificados pela soma

dos itens quando a criança é capaz de executar
sistematicamente o item.

II - O nível de assistência do cuidador, que mede a
extensão de ajuda em situações típicas do dia-a-dia. É
composto de oito itens para a área de autocuidado, sete
itens para mobilidade, e cinco itens para função social,
com graduação de (5) independência, (4) supervisão, (3)
assistência mínima, (2) assistência moderada, (1)
assistência máxima e (0) assistência total.

III - A freqüência de modificações utilizadas para o
desempenho das tarefas funcionais subdivididas em:
nenhuma; modificações feitas para criança (tipicamente

utilizadas por crianças mais novas); modificações feitas
pela reabilitação (equipamentos adaptados); e modi-
ficações extensivas ou amplas.

Os dados obtidos na entrevista possibilitam a
comparação da criança avaliada com a amostra normativa
(412 crianças norte-americanas), ou seja, compara a criança
testada com a população de crianças da mesma idade sem
disfunções, indicando se ela está no nível de outra da
mesma idade e se o nível de ajuda necessário é o esperado
para a idade. Favorecem também a verificação do
desempenho em relação à evolução do desenvolvimento,
definido por atividades de complexidade crescente.

Foi feita análise descritiva dos escores brutos com
medidas de locação (média e mediana), de variabilidade
(desvio padrão e coeficiente de variação), bem como com
o recurso gráfico boxplot4. O coeficiente de correlação linear
de Pearson5 foi calculado para os pares (HFAC, ACAC),
(HFM, ACM) e (HFFS, ACFS), sendo apresentado o
correspondente nível descritivo (valor de “p”).

RESULTADOSRESULTADOSRESULTADOSRESULTADOSRESULTADOS

A Tabela 2 apresenta os escores brutos detectados nas
habilidades de autocuidado, mobilidade e função social, e
no auxílio do cuidador nestas três áreas.

A Tabela 3 mostra algumas estatísticas descritivas
de locação e de variabilidade para os dados brutos.
Observa-se que o grupo estudado apresenta maior
variabilidade na área de mobilidade, tanto nas
habilidades funcionais como na assistência do cuidador,
em comparação com as demais áreas, significando
maior heterogeneidade nessa área.

Os gráficos do tipo boxplot (Figura 1) consideram o
percentual obtido em relação ao valor máximo possível
em cada parte do questionário, a partir dos dados
brutos fornecidos. Isto permite comparar o desem-
penho da amostra, por área (já que foi feita uma
padronização em relação ao máximo).

De acordo com os quesitos do PEDI, temos:

max HFAC = 73/max HFM = 59/max HFFS = 65
max ACAC = 40/max ACM = 35/max ACFS = 25

Observa-se novamente, no grupo analisado, maior
heterogeneidade na área de mobilidade tanto nas
habilidades funcionais (percentuais entre 20 e 80)
quanto na assistência do cuidador (variação de 20 a
70), já refletida na Tabela 3. Nas áreas de Autocuidado
e Função Social, o grupo mostrou-se mais homogêneo
no desempenho. Observa-se que nesta última área,
ou seja, Função Social, o grupo mostrou as maiores
pontuações, tanto nas habilidades quanto no nível de
assistência, o que significa que os indivíduos estão mais
próximos do desempenho máximo da avaliação.

AtualizaçãoAtualizaçãoAtualizaçãoAtualizaçãoAtualizaçãoOriginalOriginalOriginalOriginalOriginal
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A Tabela 2 mostra que as participantes tiveram
concordância de 14,8% nas atividades tidas como
dificultosas, o que representou percentual estatís-
ticamente não significativo. A categoria de concordância
está relacionada aos aspectos de manuseio. Isto poderia
justificar a preocupação dos programas existentes, com
a valorização de atividades de manuseio em detrimento
dos demais aspectos que envolvem a relação da criança
com o meio.1,2,7,11

A Tabela 3 apresenta os percentuais referentes às
percepções das mães quanto às suas dificuldades na
atividade de banho, considerando os aspectos físicos,
psicológicos e manuseio.

Tabela 3. Média, mediana, desvio padrão e
coeficiente de variação dos escores brutos das 15
entrevistas realizadas
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Figura 1. Desempenho da amostra por área

Foram calculados os coeficientes de correlação
linear de Pearson (r) para os pares (HFFS e ACFS),
(HFM e ACM) e (HFAC e ACAC), e a Tabela 4
apresenta os valores para ”r” nos três casos, bem
como os correspondentes valores apresentados no
manual do PEDI, obtidos na amostra normativa.

Tabela 4. Coeficientes de Correlação

Fonte (HFFS, ACFS) (HFM, ACM) (HAC, ACAC)

PEDI 0,93 0,96 0,96

Amostra 0,83 0,88 0,35

COMENTÁRIOSCOMENTÁRIOSCOMENTÁRIOSCOMENTÁRIOSCOMENTÁRIOS

A heterogeneidade do grupo na área de mobi-
lidade, indicada no Gráfico 1 e na Tabela 3, pode ser
parcialmente explicada pela ampla faixa etária do
grupo; contudo, faz-se necessária uma análise da
gravidade do comprometimento motor de cada caso,
para melhor compreensão dos dados obtidos.

Cabe salientar que, embora estas crianças sejam
portadoras de déficits motores, elas apresentaram
bons resultados na área de função social.

A correlação entre Habilidades Funcionais e Auxílio
do Cuidador, apresentada na Tabela 4, revela que os
pares (HFFSD e ACFS) e (HFM e ACM) indicaram uma
relação linear positiva significativa (p<0,01). Isto mostra
que, para a área de mobilidade, por exemplo, quanto
maior for o resultado da habilidade funcional maior
também se apresentou o escore relativo ao Auxílio do
Cuidador indicando, pela avaliação, maior nível de
independência (o mesmo ocorrendo para função social).

Arquivos Brasilerios de Paralisia Cerebral 2004; 1(1):24-29Arquivos Brasilerios de Paralisia Cerebral 2004; 1(1):24-29Arquivos Brasilerios de Paralisia Cerebral 2004; 1(1):24-29Arquivos Brasilerios de Paralisia Cerebral 2004; 1(1):24-29Arquivos Brasilerios de Paralisia Cerebral 2004; 1(1):24-29

N HFAC HFM HFFS ACAC ACM ACFS

1 46 36 45 21 22 14

2 43 33 57 23 15 22

3 57 42 49 33 29 17

4 46 14 44 14 2 16

5 64 49 58 25 32 15

6 53 16 63 32 19 25

7 61 31 55 17 13 18

8 41 14 30 24 15 8

9 46 22 63 21 4 20

10 51 14 60 19 4 25

11 56 15 55 26 11 17

12 53 50 62 28 35 25

13 42 16 57 15 7 19

14 45 42 55 24 26 24

15 49 45 56 22 33 19

Tabela 2. Escore bruto das 15 entrevistas
analisadas

LEGENDA:
HFAC – HABILIDADES FUNCIONAIS EM AUTOCUIDADO
HFM – HABILIDADES FUNCIONAIS EM MOBILIDADE
HFFS – HABILIDADES FUNCIONAIS EM FUNÇÃO SOCIAL
ACAC – ASSISTÊNCIA DO CUIDADOR EM AUTOCUIDADO
ACM – ASSISTÊNCIA DO CUIDADOR EM MOBILIDADE
ACFS – ASSISTÊNCIA DO CUIDADOR EM FUNÇÃO SOCIAL

Variável N Média Mediana
Desvio

Padrão
C.V.

HFAC 15 50,20 49,00 7,01 14%

HFM 15 29,27 31,00 14,04 48%

HFFS 15 53,93 56,00 8,80 16%

ACAC 15 22,93 23,00 5,52 24%

ACM 15 17,80 15,00 11,25 63%

ACFS 15 18,93 19,00 4,80 25%
Coeficiente de variação: C.V. = (desvio padrão / média) x 100%
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Entretanto, este mesmo tipo de relação não é
verificado neste conjunto para a área de autocuidado,
cujo valor de correlação foi r=0,35, considerado não
significativamente diferente de zero (p>0,10). Isto
indica que, na área de autocuidado, um aumento no
escore em habilidade funcional não foi, em geral,
acompanhado por um aumento no escore em auxílio
do cuidador, diferentemente do dado (r=0,96)
encontrado na literatura associada ao PEDI.

Comparando crianças com paralisia perebral e
mielomeningocele com crianças sem deficiências,
Brown e Gordon6 analisaram o impacto dos déficits
nas atividades de vida diária e identificaram aspectos
como maior lentidão, menor variabilidade e maior
dependência no primeiro grupo. Advertem que tratar
crianças portadoras de deficiências não é tarefa
simples na medida em que as conseqüências da
patologia são diversas e há um grande número de
variáveis que intermediam o desempenho, sugerindo
a necessidade de se identificarem múltiplas e
complexas soluções.

A área de autocuidado configura-se o foco de
atenção freqüentemente referido pelos Terapeutas
Ocupacionais. A premissa adotada na prática clínica é
de que o nível de habilidade condiciona diretamente
o grau de independência da criança. Contudo, os
dados encontrados nas avaliações analisadas não
indicaram uma relação linear entre estes dois fatores.

Ser capaz de realizar atividades como tirar a
camiseta, escovar os dentes ou pentear os cabelos
não implicou no exercício independente destas tarefas
no cotidiano. Este resultado sugere que o desem-
penho destas tarefas é deficitário em situações em
que a criança e o cuidador estão submetidos à pressão
de resultados, muitas vezes com limitações de tempo
e espaço.

Sabemos que inicialmente a criança realiza as
tarefas de forma pouco eficiente e, durante o período
entre adquirir a habilidade e ser “expert”, estarão
presentes lentidão, desorganização e desperdício.
Este período é sabidamente mais longo e trabalhoso
para crianças com disfunções, necessitando intenso
suporte familiar, e o reforço diário nas atividades é
fundamental para aquisição e manutenção das
habilidades de crianças com ou sem disfunção.

As atividades da vida diária, indubitavelmente,
desenvolvem-se dentro de uma relação colaborativa
entre criança e cuidador, na qual a criança freqüen-
temente busca tarefas e ocupações que contribuem
para o desenvolvimento das suas habilidades e o
adulto propicia tarefas e ocupações que encorajam a
criança a adquiri-las7.

Esta mútua influência que se dá no espaço íntimo
do lar deve, necessariamente, ser compreendida pela
T.O., para que possa verdadeiramente colocar à
disposição dos clientes (criança e família) os recursos
terapêuticos que detém.

São necessárias mais pesquisas nesta área para
documentar quais fatores estão mais fortemente
relacionados à participação eficaz da criança nas
atividades da vida diária.

Embora a amostra estudada seja pequena, análises
posteriores dos dados obtidos poderão auxiliar na
compreensão da disparidade identificada entre habi-
lidade e auxílio do cuidador na área de autocuidado.
Sugerimos, como exemplo, a verificação da correlação
HAC e ACAC por idade e por tempo de terapia; e a
pesquisa sobre o grau de motivação/expectativa da
criança e familiares; a comunicação entre terapeuta,
criança e família; a gravidade do comprometimento
motor; a indicação/utilização de adaptações; entre outras
informações.

Uma avaliação feita por meio de instrumentos
objetivos, como o PEDI, possibilita aos profissionais e
clientes, tanto primários quanto secundários, a análise
crítica do trabalho desenvolvido. A utilização destes
instrumentos de avaliação requer, no entanto, um
grande esforço da parte de instituições de pesquisa e de
prestação de serviço, por não se configurar como prática
rotineira para os profissionais e para seus clientes.

A escolha de avaliações, treinamento e monito-
ramento do seu uso em instituições requisita investimento
técnico, humano e financeiro, mas coloca a possibilidade
de um olhar menos subjetivo sobre as ações realizadas e
as práticas propostas.

CONCLUSÃOCONCLUSÃOCONCLUSÃOCONCLUSÃOCONCLUSÃO

A utilização de um instrumento de avaliação
padronizado possibilitou a análise da correlação entre
habilidade funcional e auxílio do cuidador nas áreas
de mobilidade, função social e autocuidado.

Neste estudo, não foi observada correlação entre
as habilidades funcionais em Auxílio do Cuidador e
independência nesta área nas 15 crianças portadoras
de paralisia cerebral da forma diparesia espástica
atendidas no setor de Terapia Ocupacional Infantil
da A.A.C.D.

A premissa de que a patologia da criança não
resulta apenas em efeitos primários, na medida em
que os padrões de desempenho deficitários condi-
cionam problemas secundários e terciários à
sintomatologia de base, aponta para a necessidade
de pesquisas que elicitem as variáveis subjacentes ao
desempenho cotidiano das tarefas dessas crianças.

AtualizaçãoAtualizaçãoAtualizaçãoAtualizaçãoAtualizaçãoOriginalOriginalOriginalOriginalOriginal
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Embora se trate de uma amostra reduzida e da
ausência de normas de referência para esta
população, os resultados possibilitaram reflexão
sobre alguns aspectos relacionados às atividades
de vida diária em crianças com paralisia cerebral e
atuação do terapeuta ocupacional junto a esta
clientela.

A análise dos elementos que intermediam o
desempenho das habilidades funcionais de
autocuidado é fundamental para o desenvol-
vimento de uma intervenção de terapia ocupacional
que não se restrinja ao espaço do “consultório”; o
exercício destas habilidades na casa, na escola e na
“rua” são as metas e necessidades do cliente e, por
conseguinte, do terapeuta ocupacional.
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Análise perceptual de mães de filhos com
paralisia cerebral sobre a atividade de banho
Perceptual analysis of mother of children with cerebral palsy
as to bath activity

Maria de Lourdes Merighi Tabaquim1

Dionísia Aparecida Cussin Lamônica2

Este estudo teve como objetivo analisar a percepção de mães quanto às
dificuldades na realização de tarefas, durante a atividade de banho. Foram
participantes duas mães de crianças com Paralisia Cerebral espástica,
quadriplégicas severas, listando comportamentos identificados como
dificultosos à realização do banho. Após a execução da tarefa, as mães
reavaliaram a listagem. Os resultados mostraram que a condição perceptual,
no segundo momento de avaliação, foi significativa para qualificar tarefas tidas
como dificultosas, considerando aspectos físico-ambientais, do manuseio e os
psicológicos. O estudo concluiu que informações sobre o manuseio adequado
facilitam novos comportamentos, tanto para a mãe que passa a valorizar
reações atípicas do movimento e comportamentos motores mais ajustáveis,
quanto para a criança que beneficia o organismo e motiva a sua inter-relação
com o meio.

Descritores: Paralisia cerebral - Orientação familiar

This study analyzes mothers’ perception of difficulties faced in the performance of tasks,
when bathing their children with cerebral palsy. The study involved two mothers of
quadriplegic children with severe cerebral palsy who should present behaviors identified
as difficult regarding the bathing activity. After the task performance, the mothers re-
evaluated the behaviors. Results showed that, in the second moment of evaluation of the
activity under focus, the perception condition was meaningful to qualify tasks seen as
difficult when environmental-physical, psychological and handling aspects were
considered. The study concluded that information about appropriate handling facilitate
new behaviors, both for the mother that begins to increasingly value atypical movement
reactions and better adaptable motor behaviors, and for the children developing the
body and stimulating their interaction with the environment.

Keywords: Cerebral palsy - Familiar orientation

Tabaquim MlM, Lamônica DAC. Análise perceptual de mães de filhos com paralisia cerebral sobre a
atividade banho. Arquivos Brasileiros de Paralisia Cerebral 2004; 1(1):30-34.
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O atendimento das necessidades da criança
paralítica cerebral no lar é um fator
importante e essencial para o tratamento

de problemas motores1-4.  O manejo adequado
durante o dia todo bem como a observância do
controle postural são aspectos importantes, cujos
benefícios promoverão a facilitação da rotina e maior
integração junto à família.

O tratamento e o manuseio de crianças portado-
ras de paralisia cerebral requerem o esforço combi-
nado de pais, profissionais e da própria criança. Aos
primeiros, cabe a parte ativa do programa de reabi-
litação por meio do ajustamento contínuo dos proce-
dimentos adotados com a criança em seu contexto.
Aos profissionais, a tarefa de orientar e adaptar os
recursos terapêuticos intervenientes para a pratici-
dade objetiva da utilização dos recursos diários e da
manutenção dos estímulos necessários ao desenvol-
vimento neuro-sensorial e psicossocial da criança. A
esta cabe a participação ativa pelos aspectos intrínse-
cos da sua personalidade motivadora5-6.

O manuseio é um termo aplicável a comporta-
mentos seqüenciais, com objetivos definidos para a
obtenção de respostas relacionadas ao ajustamento.
No entanto, a eficiência do manuseio em crianças
com alterações posturais, de equilíbrio, força e mo-
vimento, como ocorre na paralisia cerebral, pressu-
põe procedimentos definidos e organizados, para que
a resposta não ocorra distorcida.

A carência de orientação à mãe para o manuseio
da criança com paralisia cerebral pode constituir um
obstáculo no processo de intervenção e no desenvol-
vimento da criança interferindo na relação mãe-fi-
lho. É importante que a família compreenda a rele-
vância do manuseio eficiente no ajustamento da cri-
ança2,6,7,8.

A mãe, geralmente encarregada da higiene, ali-
mentação e independência da criança, deve estar ci-
ente dos padrões posturais e de movimento que de-
verão ser evitados e/ou reforçados, pois afetam o
corpo todo. A compreensão das posturas e a forma
adequada do manuseio poderão evitar desgastes ao
nível do esforço físico que a atividade exige, assim
como possíveis oscilações de humor da mãe e da cri-
ança, perante as dificuldades.

Os efeitos da limitação incapacitante raramente
se restringem unicamente à patologia, tendo reper-
cussão no grupo familiar e, de forma mais
abrangente, na comunidade. Na ação remediadora,
os aspectos psicossociais são tão importantes como
os de ordem médica, sendo a ação educativa media-
dora entre ajustamento e saúde9.

Dentre as várias situações do cotidiano que exi-
gem o aprendizado de como manusear a criança com
paralisia cerebral, está o banho. A hora do banho
normalmente é, para a mãe, uma tarefa simplesmen-
te da rotina diária com o seu filho; para a criança,
uma oportunidade de brincar e divertir-se. Isto im-
plica disponibilidade de tempo, interesse e prazer para
ambas. O banho da criança com paralisia cerebral
severamente comprometida na sua motricidade é
uma tarefa que exige elaboração. Embora, aparente-
mente, haja poucas dificuldades enquanto ela é pe-
quena, elas aumentam conforme o crescimento, tor-
nando impraticáveis os comportamentos que exijam
equilíbrio suficiente para sentar-se na banheira, usar
as mãos como apoio ou para preensão de objetos,
tornando difícil vivenciar estas atividades de manei-
ra prazerosa10.

Na literatura encontramos programas que pro-
põem procedimentos para auxiliar a mãe nas ativi-
dades de vida diária da sua criança com deficiência
motora, visando contribuir no ajustamento do com-
portamento, no que diz respeito ao tono, postura e
possibilidades de realizar atividades corporais com
eficiência1,2,7,11. No entanto, muitas propostas partem
de esquemas idealizados teoricamente, mas nem sem-
pre funcionais que, apesar de sugerirem um conheci-
mento técnico sobre diferentes formas de facilitar o
trabalho, pecam pela desconsideração das particula-
ridades e necessidades que cada família enfrenta,
valorizando o que formalmente poderia ser compre-
endido como conduta adequada. Além disso, a práti-
ca nos mostra que a incorporação do treinamento na
vida diária da criança e da mãe raramente é aplicável
na sua integralidade. Constatamos, com freqüência,
que muitos instrumentos vistos com bom padrão de
qualidade acabam naufragando diante do desempe-
nho e da eficácia de sua ação junto à família de porta-
dores de paralisia cerebral4.

Considera-se que o primeiro requisito para a re-
abilitação ou estruturação de propostas de atendi-
mento no lar deva, necessariamente, analisar os as-
pectos físicos-ambientais, as características clínicas e
de manuseio, e os fatores sociais e psicológicos.

Os aspectos físicos-ambientais referem-se à dis-
posição do mobiliário, interferência da disposição dos
objetos e as barreiras arquitetônicas. Como exemplo
para a atividade de banho temos: disposição da ba-
nheira no banheiro, largura da porta do banheiro,
peso da banheira, posição da banheira, troca de água
da banheira etc. As características clínicas e os aspec-
tos específicos ao manuseio são relacionados princi-
palmente aos prejuízos motores da criança e seus

Arquivos Brasilerios de Paralisia Cerebral 2004; 1(1):30-34Arquivos Brasilerios de Paralisia Cerebral 2004; 1(1):30-34Arquivos Brasilerios de Paralisia Cerebral 2004; 1(1):30-34Arquivos Brasilerios de Paralisia Cerebral 2004; 1(1):30-34Arquivos Brasilerios de Paralisia Cerebral 2004; 1(1):30-34
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déficits funcionais, como dificuldade para pôr e tirar
a roupa, lavar o corpo etc. Os aspectos psicológicos e
sociais referem-se a dificuldades no relacionamento
interpessoal e problemas de comportamento, como
por exemplo: insegurança por medo de deixar a cri-
ança cair, ansiedade, cansaço etc.

Baseado no programa de ensino não convencio-
nal para orientar mães de crianças com paralisia ce-
rebral4, este estudo foi delineado com o objetivo de
analisar a percepção de mães quanto às dificuldades
de realização de tarefas durante o banho de suas cri-
anças com dano cerebral, para, a partir da análise das
dificuldades, identificar os aspectos físicos, de manu-
seio e psicológicos interferentes.

Este estudo teve a preocupação de permitir que as
mães listassem as suas percepções acerca das próprias
dificuldades, objetivando a consideração efetiva das
mesmas, sem a interferência de modelos preesta-
belecidos que ofuscassem a naturalidade ou conduzis-
sem os resultados à visão das pesquisadoras.

MÉTODOMÉTODOMÉTODOMÉTODOMÉTODO

Participaram deste estudo duas mães de crianças
do sexo feminino, de quatro anos de idade cronoló-
gica, com diagnóstico de paralisia cerebral espástica
severa, decorrente de hipóxia perinatal,  sem
intercorrências durante a gestação. Não havia rela-
tos de exames por imagens na ocasião do estudo. As
crianças participavam de estimulação fisioterápica e
atendimento neurológico público na instituição es-
colar. As mães do estudo tinham 25 e 30 anos; ambas
eram analfabetas, negras, domésticas e de nível só-
cio-cultural baixo.

Embora as crianças freqüentassem instituição es-
colar especial, na qual havia proposta de orientação
familiar às atividades de vida diária, negaram parti-
cipação efetiva em programas de treinamento.

O contato inicial com as mães foi realizado na ins-
tituição de ensino especial que suas filhas freqüenta-
vam. O critério para a participação no estudo foi a
similaridade verificada entre as crianças quanto à ida-
de cronológica, etiologia, quadro clínico, nível de
desenvolvimento neuropsicomotor e condição sócio-
cultural das famílias, que foram convidadas a partici-
par do estudo como voluntárias e informadas quan-
to ao seu objetivo e forma de execução. O primeiro
passo após a aceitação da participação e assinatura
do termo de consentimento livre e esclarecido foi a
confirmação do diagnóstico das crianças, com o neu-
rologista da instituição que freqüentavam. Posteri-
ormente, foi realizada visita à residência de cada mãe,
previamente agendada, na qual se realizaram as en-

trevistas, atividades de banho, gravações e apresen-
tação de vídeo. O procedimento seguinte foi solicitar
que recordasse o momento do banho de sua filha e
listasse as dificuldades sentidas. Gravou-se o depoi-
mento das mães, contendo as informações sobre as
necessidades percebidas na hora do banho, antes da
realização da tarefa. Após este passo, foi solicitado
que banhasse sua filha. Realizou-se, então, a filma-
gem das atividades que compõem o banho, como:
despir, banhar, enxugar e vestir. Após o término
desta tarefa, a mãe foi convidada a assistir o vídeo
para confirmar e/ou adicionar os aspectos percebi-
dos e citados como dificuldades apontadas na ativi-
dade do banho.

RESULTADOSRESULTADOSRESULTADOSRESULTADOSRESULTADOS

A Tabela 1 apresenta o registro dos comportamen-
tos listados pelas participantes, percebidos como difi-
culdades na atividade de banho, antes de assistirem ao
vídeo. O sinal (+) representa os itens mencionados, e o
(-), os não citados.

Tabela 1. Primeira listagem das dificuldades
das mães

Comportamento Partic. 1 Partic 2

Pegar a criança + -
Tirar a roupa + -
Levantar a criança - +
Pôr a roupa + -
Lavar entre as pernas + -
Peso da criança + -
Pôr e tirar da banheira - +
A criança não sentar sozinha - +
Lavar o “bumbum - +
Trocar a água da banheira - +
A criança chorar - +
A criança demonstrar querer
ficar na banheira

- +

Corpo endurecido - +

Observa-se na Tabela 1 que as percepções das
participantes quanto às dificuldades no manuseio da
criança na atividade de banho foram 100% diferenci-
adas. No entanto, executaram a mesma atividade e
ações previstas na realização da tarefa em crianças
com aspectos similares quanto ao diagnóstico, qua-
dro clínico, desenvolvimento cognitivo e físico, como
peso, altura, controle de cervical e tronco, e padrões
reflexos patológicos (reflexos tônico cervical e de
estiramento).
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A Tabela 2 apresenta o registro dos comporta-
mentos observados pelas participantes e percebi-
dos como dificuldades na atividade do banho, após
assistirem ao vídeo.

Tabela 2. Segunda listagem das dificuldades das
mães, após assistirem o vídeo tape

Comportamento Partic. 1 Partic. 2

Tirar a blusa da criança + -

Lavar entre as pernas + +

Levantar a criança + +

Posição para lavar a cabeça + -

Pôr e tirar da banheira + +

Carregar a criança da banheira para
a cama

+ -

Medo da criança escorregar na
banheira

+ -

Colocar na posição de pé + -

Ensaboar e enxaguar na posição de
pé

+ -

Colocar a blusa + -

Calçar os sapatos + -

Fazer muita força + -

Movimentar a criança + -

Ficar abaixada + +

Dores nas costas + -

Segurar a criança e pegar outra coisa + -

Insegurança por medo de deixar a

criança cair

+ -

Barriga da mãe - +

A criança não sentar sozinha - +

Lavar o “bumbum - +

Trocar a água da banheira - +

Choro da criança - +

A criança querer permanecer na

banheira

- +

Corpo endurecido - +

Não caber inteira na banheira - +

Não Segurar com a mão esquerda - +

A Tabela 2 mostra que as participantes tiveram
concordância de 14,8% nas atividades tidas como
dificultosas, o que representou percentual estatís-
ticamente não significativo. A categoria de concor-
dância está relacionada aos aspectos de manuseio.

Isto poderia justificar a preocupação dos programas
existentes, com a valorização de atividades de manu-
seio em detrimento dos demais aspectos que envol-
vem a relação da criança com o meio.1,2,7,11

A Tabela 3 apresenta os percentuais referentes às
percepções das mães quanto às suas dificuldades na
atividade de banho, considerando os aspectos físicos,
psicológicos e manuseio.

Tabela 3. Percentual de aspectos observados pelas
participantes do estudo

Comportamento Particip. 1 Particip 2

Físico-ambiental 31,58 % 23,07 %

Manuseio 42,10 % 46,15 %

Psicológico 26,32 % 30,76 %

COMENTÁRIOSCOMENTÁRIOSCOMENTÁRIOSCOMENTÁRIOSCOMENTÁRIOS

A percepção de dificuldades é importante porque
direciona a busca de soluções para os problemas de
maneira mais objetiva, e confirma a necessidade de
programas que visem a individualização de pro-
cedimentos de avaliação e intervenção4.

Os resultados evidenciaram que as dificuldades
percebidas na atividade de banho foram priorita-
riamente com o manuseio. Isto pode sugerir possível
influência de comportamentos contin-gentes à
proposta em questão,  promovendo, para as
participantes, atenção seletiva para tarefas que
envolviam manuseios, mascarando a percepção de
outros aspectos (físicos e psicológicos).

Os dados psicológicos abordados podem ser
considerados como registros significativos, pois as
citações não estavam necessariamente pareadas com
as atividades concretas e surgiram de forma
espontânea, demonstrando a influência dos fatores
psicológicos na relação mãe-filha e nas atividades da
vida diária.

Os aspectos físicos-ambientais são importantes,
principalmente quando se trata de crianças com
paralisia cerebral severa, por não possuírem
autonomia na locomoção, o que limita a ação livre e
a comunicação com o meio. As adaptações promo-
veriam, inclusive, condições mais facilitadoras no
ajustamento das relações mãe-filha no ambiente.

A precariedade com que as atividades eram
realizadas diariamente nestas famílias evidenciava a
falta de recursos materiais facilitadores, o que poderia
sugerir preocupação e elevado índice para um aspecto
dificultoso, o que não ocorreu.

Arquivos Brasilerios de Paralisia Cerebral 2004; 1(1):30-34Arquivos Brasilerios de Paralisia Cerebral 2004; 1(1):30-34Arquivos Brasilerios de Paralisia Cerebral 2004; 1(1):30-34Arquivos Brasilerios de Paralisia Cerebral 2004; 1(1):30-34Arquivos Brasilerios de Paralisia Cerebral 2004; 1(1):30-34
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O domínio do manuseio da criança com paralisia
cerebral exige que a mãe aprenda a observá-la, com-
preendendo as razões das dificuldades na realização
do movimento e manutenção postural, cujos padrões
anormais afetam o corpo todo. Pelo manuseio ade-
quado ela poderá influenciar nas reações atípicas, fa-
cilitando novos comportamentos motores mais adap-
táveis e promovendo a inter-relação3,10.

As propostas normalmente se fundamentam num
pressuposto ideal de condutas a serem executadas
pelas mães. Via de regra, o trabalho preocupa-se ex-
clusivamente com a melhoria do desempenho do
paciente, e ao adulto cabe aplicar as técnicas que fa-
voreçam o objetivo de minimizar déficits motores e
buscar a integralização do desenvolvimento. O estu-
do permitiu que as mães refletissem sobre as suas
percepções acerca das dificuldades, reais e personali-
zadas, sem interferência de modelos de condutas
preestabelecidas, e permitiu concluir que a informa-
ção sobre o manuseio adequado facilita novos com-

portamentos tanto para a mãe, que passa a valorizar
reações atípicas do movimento e novos comporta-
mentos motores mais ajustáveis, quanto para a cri-
ança, que beneficia o organismo e motiva a sua inter-
relação com o meio.

É inegável o reconhecimento da importância da
aplicação adequada das técnicas de manuseio em cri-
anças cujo comprometimento motor está presente;
entretanto, não se pode deixar de valorizar a influ-
ência dos aspectos e condições físico-ambientais e
psicos-sociais que repercutem significativamente na
vida dessas famílias. Considerando a individualida-
de das necessidades, conforme critérios, visão de re-
alidade, interesse e motivação dos pais, o estudo pos-
sibilitou a reflexão sobre as variáveis envolvidas em
programas desta natureza viabilizando canais de ex-
pressão sobre o sentimento de impotência, frustra-
ção e angústia, vividos pela família, e especialmente
pela mãe, diante da fatalidade do diagnóstico e da
impotência na solução idealizada de normalização.
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Estudo do desempenho funcional de crianças
com paralisia cerebral diparética espástica
utilizando o Pediatric Evaluation of Disability

Inventory (PEDI)

Functional performance of children with spastic diparetic
cerebral palsy assessed by the Pediatric Evaluation of

Disability Inventory (PEDI)

Ana Luiza C. Allegretti1

Marisa C. Mancini2

José Salomão Schwartzman3

Este estudo teve como objetivo de traçar o perfil funcional de crianças portadoras de
paralisia cerebral (PC) diparética espástica. Foram avaliadas 20 crianças, sendo dez com
desenvolvimento normal (que freqüentam a Escola Municipal de Educação Infantil- EMEI-
São Paulo) e dez portadoras de paralisia cerebral diparética espástica (que freqüentam o
setor de terapia ocupacional infantil da Associação de Assistência à Criança Deficiente -
AACD, São Paulo), utilizando o teste funcional padronizado PEDI. Análises comparativas
nas três áreas de desempenho funcional mostram diferenças significativas nas áreas de
autocuidado e mobilidade. Os resultados revelam que o impacto desta patologia no perfil
funcional das crianças foi manifestado, principalmente, em atividades que envolvem
coordenação bimanual e nas atividades de transferência. Tais resultados podem direcionar
estratégias de avaliação e de intervenção em crianças portadoras de paralisia cerebral.

Descritores: Paralisia cerebral - Diplegia espástica - Habilidades funcionais - Mobilidade -
Função social

This study had the objective of developing functional profile of children with spastic
diplegic cerebral palsy (CP). Twenty children were evaluated using the standardized
functional test PEDI, where ten had normal development (who attended the Escola
Municipal de Educação Infantil- EMEI- São Paulo) and the other ten had spastic diplegic
cerebral palsy (who attended the child occupational therapy service of the Associação de
Assistência à Criança Deficiente - AACD, São Paulo). Comparative analyses of children’s
functional performance in three areas showed significant differences in self-care and
mobility. The results revealed that the impact of this pathology on the functional profile of
these was mainly observed in activities that require bimanual coordination and in transfer
activities. These results may help direct further assessment and intervention strategies for
children with spastic diplegic cerebral palsy.

Keywords: Cerebral palsy - Spastic diplegia - Functional skills - Mobility - Social function
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A paralisia cerebral (PC), uma encefalopatia
crônica não progressiva da infância, é
conseqüência de uma condição estática, se-

cundária a um insulto, malformação ou lesão que
ocorre nos períodos pré, peri ou pós-natal e que afe-
ta o sistema nervoso central durante a fase de desen-
volvimento e maturação estrutural e funcional1. É
uma disfunção predominantemente motora, envol-
vendo distúrbios do tono muscular, postura e movi-
mento1. Muito embora os prejuízos presentes sejam
exclusiva ou predominantemente motores, na gran-
de maioria dos casos estão presentes outros tipos de
alterações tais como sensitivas, perceptuais, cogni-
tivas etc.2. Os distúrbios da motricidade e do tono se
manifestam por características específicas, como a
falta de controle sobre os movimentos, modificações
adaptativas do comprimento muscular e, em alguns
casos, podem levar a deformidades ósseas3. Esta pa-
tologia ocorre nos períodos em que a criança apre-
senta ritmo acelerado de desenvolvimento, compro-
metendo sempre o processo de aquisição de habili-
dades4. Os comprometimentos presentes interferem
no desempenho de boa parte das atividades que fa-
zem parte do cotidiano das crianças normais5.

Em países desenvolvidos observa-se um aumento
na incidência de paralisia cerebral nas duas últimas
décadas, com incidência documentada de 2,7 em cada
1000 nascimentos. Este aumento tem sido atribuído a
uma melhoria nos cuidados médicos com conseqüen-
te aumento da sobrevivência de crianças prematuras
e com baixo peso6,7.

A PC é uma patologia que acomete o sistema ner-
voso central (SNC) durante o período de acelerada
maturação. Conseqüentemente, esta patologia que
compromete as funções do sistema músculo-
esquelético pode apresentar manifestações variadas
influenciando no desempenho de atividades e tare-
fas do cotidiano da criança e interferindo na sua par-
ticipação na sociedade. Na verdade, a Organização
Mundial de Saúde1 propôs um modelo internacional
para classificar as diversas conseqüências de uma
patologia ou condição de saúde, que podem ser des-
critas em três níveis ou categorias. O primeiro nível
ou categoria é denominado “estrutura e função do
corpo”, e refere-se às limitações em órgãos e siste-
mas internos ao corpo do indivíduo. De acordo com
este modelo, uma patologia como a PC pode resul-
tar, neste nível, em limitações principalmente do sis-
tema músculo-esquelético, manifestadas através de
alterações do tono muscular, limitações na amplitu-
de de movimentação articular, na força muscular e
outras. No nível intermediário do modelo de classifi-
cação, uma patologia pode levar o indivíduo a apre-
sentar limitações no desempenho de “atividades” de

seu cotidiano. No caso da PC, uma criança poderia
apresentar dificuldades em desempenhar atividades
de sua rotina diária de forma independente, incluin-
do locomoção, alimentação, higiene pessoal, comu-
nicação etc. Por fim, o terceiro nível ou categoria
proposto pela OMS é denominado “participação”, no
qual uma patologia poderia levar a restrições na par-
ticipação social do indivíduo, limitando o seu direito
de cidadania. Neste último nível, uma criança com
PC poderia estar limitada, por exemplo, para fre-
qüentar a escola com outras crianças que apresen-
tam desenvolvimento normal8.

Este modelo proposto pela OMS tem sido utilizado
como uma taxonomia entre os diversos profissionais
da equipe de saúde, promovendo uma terminologia
comum e facilitando a comunicação inter-profissional.
Este modelo tem sido usado também para organizar as
informações e evidências disponíveis na literatura so-
bre determinada doença ou processo patológico.

Grande parte da literatura sobre a PC centra-se na
descrição da doença7,9 e suas conseqüências, principal-
mente no nível denominado pelo modelo da OMS como
“estrutura e função do corpo”. Por exemplo, diversos
autores descreveram os sintomas clínicos (tono mus-
cular, diminuição de amplitude de movimento articu-
lar e força muscular) associados à presença de PC; en-
tretanto, para a criança e sua família, a informação mais
importante refere-se às limitações nos níveis da “ativi-
dade” e da “participação”, ou seja, os pais e cuidadores
freqüentemente querem saber dos profissionais de saú-
de se a criança vai andar, se vai conseguir falar e com-
preender as pessoas (e muitas vezes quando isso irá
acontecer), se ela vai poder freqüentar a escola com
outras crianças etc. Este tipo de informação ainda não
se encontra disponibilizada na literatura, embora seja
de interesse dos clientes que procuram os serviços dos
diversos profissionais de saúde, incluindo médicos, fisi-
oterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas
ocupacionais e outros.

Este estudo visa suprir a demanda para este tipo
de informação, descrevendo algumas limitações fun-
cionais encontradas por crianças com PC diparética
espástica, na faixa etária entre 4 e 6 anos. O objetivo
deste estudo foi comparar as habilidades funcionais
de crianças com PC do tipo diparética espástica com as
crianças que apresentam desenvolvimento normal, em
três áreas de desempenho: autocuidado, mobilidade e
função social. A hipótese deste estudo era a de que as
manifestações funcionais deste tipo de patologia in-
fantil seriam evidenciadas em diferenças entre os dois
grupos, principalmente no desempenho de ativida-
des de mobilidade, sendo que crianças com PC apre-
sentariam desempenho significativamente inferior ao
das crianças do grupo controle.
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MÉTODOMÉTODOMÉTODOMÉTODOMÉTODO

Este estudo contou com a participação de dois
grupos distintos de crianças que foram selecionadas
de forma não aleatória, com base em critérios de
inclusão previamente determinados para cada gru-
po. O grupo controle foi formado por dez crianças
com desenvolvimento normal. Os critérios utiliza-
dos para inclusão neste grupo foram: apresentar de-
senvolvimento normal, não fazer uso de medicamen-
tos regulares, idade variando entre 4 e 6 anos, e fre-
qüentar a Escola Municipal de Educação Infantil
(EMEI) São Paulo, do Estado de São Paulo.

Um segundo grupo incluiu dez crianças com pa-
ralisia cerebral. Para participar deste grupo, as crian-
ças tinham que obedecer aos seguintes critérios de
inclusão: ter diagnóstico de PC diparética espástica,
freqüentar o setor de terapia ocupacional infantil da
Associação de Assistência à Criança Deficiente
(AACD), não apresentar retardo mental e/ou déficit
sensorial associados ao quadro de paralisia cerebral.

Crianças de ambos os grupos foram avaliadas
pelo teste funcional norte-americano Pediatric
Evaluation of Disability Inventory (PEDI)10, que foi tra-
duzido para o português11 e adaptado para contem-
plar as especificidades socioculturais do Brasil, com
permissão e colaboração dos autores da avaliação
original. O PEDI é uma avaliação realizada por meio
de entrevista com os pais ou responsáveis que pos-
sam informar sobre o desempenho da criança em
atividades e tarefas típicas da rotina doméstica. Este
teste avalia aspectos funcionais do desenvolvimento
de crianças com idades entre 6 meses e 7 anos e meio,
em três áreas de desempenho: autocuidado, mobili-
dade e função social. Ele pode ser utilizado na avali-
ação de crianças com idade cronológica superior a 7
anos e meio, caso o desenvolvimento funcional este-
ja dentro da faixa etária proposta pelo teste. A amos-
tra normativa norte-americana foi padronizada com
uma população de 412 crianças normais, com idades
entre seis meses e 7 anos e meio, subdivididas em
intervalos etários de seis meses (14 grupos), no perí-
odo entre maio de 1989 e junho de 1991. O manual
do teste PEDI foi publicado em 1992 na versão 1.0,
que é utilizada até hoje tanto na clínica quanto em
pesquisas10. No Brasil, o teste PEDI foi traduzido para
o português e foram realizadas as adaptações
socioculturais para torná-lo mais adequado ao perfil
da criança brasileira11. No momento, um grupo de
professores da Universidade Federal de Minas Ge-
rais (UFMG) está realizando a padronização deste
teste em uma amostra de 280 crianças brasileiras com
desenvolvimento normal. Esta padronização do tes-

te em crianças brasileiras permitirá que as normas
do PEDI reflitam o desempenho esperado de crian-
ças do nosso país, minimizando, assim, a influência
das diferenças sócio-culturais entre o Brasil e os Esta-
dos Unidos, no desempenho funcional infantil.

O teste PEDI foi desenvolvido para atingir três
propósitos básicos de uma avaliação: “discriminar”,
ou seja, distinguir níveis diferenciados de desempe-
nho; “predizer”, que visa classificar os indivíduos em
categorias, considerando o desempenho futuro es-
perado com base em critério pré-definido; e, final-
mente, “avaliar”, que reflete a capacidade do teste
em documentar ou medir a magnitude de mudanças
longitudinais12.

O teste PEDI é composto por três partes: a pri-
meira parte avalia as habilidades disponíveis no re-
pertório funcional da criança, que são agrupadas em
atividades e tarefas específicas, refletindo o desem-
penho funcional em três aspectos do desenvolvimen-
to: autocuidado (73 itens), mobilidade (59 itens) e
função social (65 itens). Cada item desta parte é pon-
tuado com escore 0 (zero) se a criança não é capaz de
desempenhar a atividade funcional, ou 1 (um) se a
atividade fizer parte do repertório de habilidades da
criança. Os 73 itens funcionais avaliados na escala de
autocuidado são agrupados nas seguintes tarefas:
alimentação (14 itens), higiene pessoal (14 itens), ba-
nho (10 itens), vestir (20 itens), uso do toalete (5 itens)
e controle esfincteriano (10 itens). Os 59 itens funcio-
nais da escala de mobilidade são agrupados nas se-
guintes tarefas: transferências (24 itens), locomoção
em ambientes internos (13 itens), locomoção em
ambientes externos (12 itens) e uso de escadas (dez
itens). Na escala de função social, os 65 itens ou habi-
lidades funcionais são agrupados da seguinte forma:
compreensão funcional (15 itens), verbalização (10
itens), resolução de problemas (5 itens), brincar (15
itens), auto-informação (5 itens), participação na ro-
tina doméstica/comunidade (10 itens) e noção de
autoproteção (5 itens).

A segunda parte do teste PEDI avalia a quantida-
de de ajuda ou assistência tipicamente fornecida pelo
cuidador da criança no desempenho de tarefas funci-
onais nas mesmas três áreas (autocuidado, mobilida-
de e função social). A pontuação de cada item desta
parte é dada em uma escala ordinal que varia de 5 (se
a criança é independente no desem-penho da tarefa,
não necessitando de nenhum tipo de assistência do
cuidador) a 0 (se a criança é totalmente dependente
do cuidador para realizar a tarefa). Escores interme-
diários descrevem quantidades variadas de ajuda
fornecida pelo cuidador (supervisão mínima, mode-
rada ou máxima).

Arquivos Brasilerios de Paralisia Cerebral 2004; 1(1):35-40Arquivos Brasilerios de Paralisia Cerebral 2004; 1(1):35-40Arquivos Brasilerios de Paralisia Cerebral 2004; 1(1):35-40Arquivos Brasilerios de Paralisia Cerebral 2004; 1(1):35-40Arquivos Brasilerios de Paralisia Cerebral 2004; 1(1):35-40



3838383838

A terceira parte do teste PEDI é utilizada para
documentar as modificações do ambiente utilizadas
pela criança no desempenho funcional de tarefas de
autocuidado, mobilidade e função social. Nesta parte
do teste, as modificações do ambiente são documen-
tadas na forma de freqüência em cada um dos quatro
tipos de modificação definidos pelo teste: “nenhu-
ma”, “centrada na criança”, de “reabilitação” ou “ex-
tensiva”. Esta terceira parte do teste não se caracteri-
za como uma escala quantitativa, uma vez que as
modificações não são pontuadas com escore.

Para este estudo foram utilizadas somente as três
escalas de atividades funcionais da Parte I do teste
PEDI.

As crianças dos dois grupos foram avaliadas por
duas terapeutas do setor de Terapia Ocupacional In-
fantil da AACD, que foram previamente treinadas na
aplicação deste teste. Crianças de ambos os grupos
eram, predominantemente, de famílias de nível só-
cio-econômico baixo que residiam na Zona Sul da ci-
dade de São Paulo. Os pais das crianças com desen-
volvimento normal, que fizeram parte do grupo con-
trole, foram entrevistados na EMEI São Paulo que
freqüentavam, e os pais das crianças portadoras de
PC foram entrevistados na AACD.

Cada entrevista durou em média 45 minutos. O
responsável por cada criança foi previamente infor-
mado sobre os objetivos e procedimentos deste es-
tudo e convidado a autorizar a participação de
seu(sua) filho(a), por meio de assinatura de um ter-
mo de consentimento livre. O processo de coleta de
dados que consistiu na avaliação das crianças teve
início em julho de 2000 e conclusão em fevereiro de
2001.

Os dados deste estudo foram analisados com o
teste-t para grupos independentes, que comparou as
médias dos escores obtidos pelas crianças dos dois
grupos, nas três diferentes áreas do desempenho fun-
cional (autocuidado, mobilidade e função social).13

Para cada análise foi considerado nível de significância
a=0,05.

RESULTADOSRESULTADOSRESULTADOSRESULTADOSRESULTADOS

O grupo de crianças com desenvolvimento normal
(controle) foi constituído por dez crianças, sendo cinco
do sexo masculino e cinco do sexo feminino. A faixa
etária das crianças deste grupo variou de 5,03 a 5,10
anos, sendo que a média foi de 5,07 anos.

O grupo de crianças portadoras de PC diparética
espástica também foi constituído por dez crianças, e
neste grupo seis eram do sexo masculino e quatro
eram do sexo feminino. A faixa etária destas crianças

variou de 4,08 a 5,10 anos, sendo que a média foi de
4,82.

O resultado das análises estatísticas revelou
diferenças significativas entre os dois grupos nas
habilidades funcionais de autocuidado (p<0,0001) e
de mobilidade (p<0,0001). O sentido da diferença
indica que crianças portadoras de PC diparética
espástica apresentam desempenho inferior ao das
crianças do grupo controle, nestas áreas de
desempenho funcional. Não foi observada diferença
significativa entre os grupos na área de função social
(p=0,132). A Figura 1 ilustra o resultado das
comparações entre as médias dos dois grupos, nas
três áreas de desempenho funcional.

Figura 1. Comparação das médias de crianças
portadoras de pc diparética espástica e crianças
normais, em três áreas de desempenho funcional.
Legenda abaixo da figura 1: ep= erro padrão.

COMENTÁRIOSCOMENTÁRIOSCOMENTÁRIOSCOMENTÁRIOSCOMENTÁRIOS

Os resultados deste estudo fornecem novas
informações sobre o impacto da PC diparética
espástica no desempenho das atividades funcionais
da rotina diária de crianças com idades entre 4 e 6
anos. Nossos resultados revelaram que crianças
portadoras de PC diparética espástica apresentaram
desempenho inferior, comparado com crianças com
desenvolvimento normal, em áreas que envolvem
habilidades motoras como o autocuidado e a
mobilidade. Estes dois resultados serão discutidos a
seguir.

Diferenças no desempenho funcional dos dois gru-
pos parecem se manifestar de forma mais evidente nas
habilidades de mobilidade. Apesar do tamanho do efeito
não ter sido calculado neste estudo, a distância entre as
médias dos dois grupos foi maior na área de mobilida-
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de (diferença entre médias = 30,8), comparada com a
área de autocuidado (diferença entre médias = 25,5).
Este dado informa que crianças com PC diparética
espástica se encontram mais limitadas para o desempe-
nho das atividades de mobilidade. Uma análise mais
cuidadosa da caracterização desta diferença mostra que
as dificuldades encontradas pelas crianças portadoras
de PC foram observadas principalmente nas ativida-
des que envolvem transferência, comparadas com as
atividades de locomoção. Por exemplo, o grupo de cri-
anças portadoras de PC apresentou desempenho infe-
rior ao de crianças do grupo controle em atividades
como: sentar e levantar do vaso sanitário de tamanho
normal (adulto) sem auxílio dos membros superiores e
mesmo usando-os como auxiliar; sentar e levantar da
cadeira comum de tamanho adulto sem auxílio dos
membros superiores e mesmo usando-os como auxili-
ar; subir e descer da cama sem usar os braços. O de-
sempenho de atividades de transferência para crianças
com PC diparética espástica parece estar mais compro-
metido do que o desempenho de atividades de loco-
moção. Isto pode ser justificado pelo fato de crianças
portadoras deste tipo de PC fazerem uso de aparelhos
ou modificações do ambiente nas atividades de loco-
moção. É importante ressaltar que o teste PEDI dá cré-
dito para a criança em diversos itens que avaliam as
atividades de locomoção, se ela for capaz de mover-se
com o auxílio de modificações como um andador ou
muletas. Muitas crianças com PC diparética espástica
fazem uso destes aparelhos para transitar no ambien-
te, conseguindo, portanto, se deslocar de um lugar para
outro. Tais argumentos justificam o fato de as crianças
do grupo PC terem apresentado desempenho inferior
nas atividades de transferência, comparado com as ati-
vidades de locomoção, uma vez que o ambiente do-
méstico não disponibilizava modificações para auxiliá-
las também nas atividades de transferência. Assim sen-
do, levando-se em consideração a expectativa funcio-
nal no desenvolvimento infantil, crianças com PC con-
seguem desempenhar atividades de locomoção mes-
mo que de uma forma diferente da apresentada por
crianças com desenvolvimento normal14. Por outro
lado, o desempenho de atividades de transferência
mostrou-se comprometido para aquele grupo clínico.

Uma outra área de desempenho funcional que
revelou diferença entre crianças dos dois grupos foi
a de autocuidado. Nesta área, o desempenho de cri-
anças com PC diparética espástica mostrou-se inferi-
or ao de crianças do grupo controle, principalmente
nas atividades relacionadas com o vestir e despir e
com a higiene pessoal, como por exemplo: escovar
os dentes; lavar as mãos completamente; colocar cre-
me dental na escova; utilizar o vaso sanitário e papel

higiênico e dar descarga; colocar e tirar camiseta sem
fecho; abrir e fechar colchete; abotoar e desabotoar;
calçar meia; vestir e retirar calça; lidar com roupas
antes e depois de utilizar o banheiro. Outras ativida-
des desta área funcional, como as de alimentação,
banho e controle esfincteriano, não se apresentaram
tão comprometidas como as citadas acima. Grande
parte das atividades de vestir/despir e higiene pes-
soal envolve características específicas de função
manual como bimanualidade e destreza manual. Por
exemplo, para que a criança consiga lidar com fechos
e botões de seu vestuário, é necessário que ela apre-
sente coordenação bimanual e habilidades motoras
finas. Embora o comprometimento músculo-
esquelético de crianças com PC diparética espástica
seja mais evidente nas funções dos membros inferio-
res, os dados deste estudo revelam determinadas ati-
vidades funcionais de membros superiores que tam-
bém se encontram comprometidas. Tal informação
pode auxiliar profissionais envolvidos no processo
de reabilitação destas crianças, indicando o tipo de
atividades que devem ser avaliadas e abordadas
terapeuticamente.

Um terceiro resultado que merece ser discutido
refere-se à ausência de diferenças significativas entre
os grupos nas atividades da área de função social. Tal
resultado revela que a presença de PC diparética
espástica, na faixa etária abordada neste estudo não
traz conseqüências limitantes para o desempenho de
atividades de comunicação, compreensão, brincar,
orientação temporal, regulação do comportamento
e na participação da criança em sua rotina doméstica.

Algumas limitações podem interferir na valida-
de externa deste estudo. Em primeiro lugar, os dois
grupos incluíram um número reduzido de crianças
tanto com desenvolvimento normal quanto com PC,
ambos com intervalo etário também reduzido. Em
segundo lugar, crianças do grupo experimental
apresentaram um tipo específico de PC, e, desta
forma, os resultados apresentados por este grupo
não devem ser generalizados para crianças com
outros tipos de PC. Assim sendo, futuras investi-
gações podem acrescentar a este corpo de conheci-
mento, caracterizando o impacto de outros tipos de
distúrbios do desenvolvimento, no perfil funcional
das crianças.

O teste funcional PEDI mostrou-se adequado para
a caracterização do perfil funcional dos dois grupos
de crianças. Este teste permite ao profissional da área
da saúde quantificar as habilidades funcionais tanto
de crianças com desenvolvimento normal quanto de
crianças com distúrbios do desenvolvimento que se
encontram funcionalmente na faixa etária entre 6
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meses e 7,5 anos. Além do caráter discriminativo,
este teste serve ainda aos propósitos preditivos e
avaliativos e, desta forma, torna-se um instrumento
extremamente útil para profissionais de Fisioterapia,
Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia e outros, que
necessitam de instrumentos objetivos para auxiliar
em suas decisões clínicas.

Concluindo, este estudo revela as limitações que
crianças com PC diparética espástica apresentam, no

desempenho funcional da rotina diária. Essas limita-
ções manifestaram-se principalmente nas áreas de
autocuidado e de mobilidade, cujas atividades envol-
vem aspectos motores de desempenho. Profissionais
da área da saúde podem se beneficiar dos resultados
deste estudo, utilizando-se destas informações para
nortear procedimentos terapêuticos voltados para a
criança com PC, com características semelhantes às
das crianças estudadas nesta amostra.
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Nesse estudo examinamos o impacto de fatores de risco biológico nos escores do MAI
(Movement Assessment of the Infant), que é um teste específico para detecção precoce de
paralisia cerebral (PC). A amostragem incluiu 170 recém-nascidos pré-termo (idade gestacional <
37 semanas) que freqüentavam um programa de acompanhamento do desenvolvimento de
crianças de risco. O MAI foi aplicado aos 4 meses de idade, sendo examinada a relação entre o
número de pontos de risco obtidos no exame e sete variáveis biológicas (sexo, idade gestacional,
escores de Apgar, peso ao nascimento, intercorrências neonatais, idade e doenças da mãe).
Resultados de regressão múltipla (stepwise) indicaram que o conjunto de variáveis biológicas
contribuiu para explicar uma porção modesta (23%), mas significativa, da variação nos escores
do MAI. Das sete variáveis examinadas, apenas a idade gestacional, o sexo (masculino) e o
número de intercorrências neurológicas contribuíram de maneira significativa para explicar a
variância nos escores do MAI. Os resultados indicam o potencial do MAI como instrumento para
detecção precoce de PC, sendo importante continuar examinando a validade do teste para
crianças brasileiras.

Descritores: Recém-nascido pré-termo - Paralisia cerebral - MAI - Fatores de risco biológico

In this study we examined the impact of biological risk factors on the MAI (Movement
Assessment of the Infant), which is a test specific for the detection of cerebral palsy (CP). The
sample included 170 preterm newborns (i.e., gestation age <37) that participated in a follow-up
program for high risk babies. The babies were assessed with the MAI at 4 months of age and we
examined the relationship between the number of risk points and seven biological variables
(gender, gestation age, Apgar scores, weight, neonatal clinical problems and mother’s age and
health conditions). The results of a stepwise multipleregression indicated that the biological
variables as a group explained a small but significant portion of the variance in the MAI’s
scores. Of the seven variables examined, only gestation age, gender (males) and the number of
clinical problems gave significant contribution to explain the variance on the MAI’s scores.
These results indicate the MAI’s potencial as na assessment tool to detect CP, therefore, it is
important to continue examining the validity of this test for the Brazilian children.

Keywords: Preterm newborns - Cerebral palsy - MAI - Biologic risk factors

Influência de fatores de risco biológico nos
escores de um teste para detecção de paralisia

cerebral em crianças pré-termo
Influence of biologic risk factors in the scores of a test for

identification of carebral palsy in preterm newborns
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Recém-nascidos pré-termo, com muito baixo
peso ou que sofreram intercorrências
neurológicas neonatais têm maior risco de

apresentar alterações no desenvolvimento1-3. Reco-
menda-se que estas crianças sejam acompanhadas
desde o nascimento, visando identificar precocemen-
te sinais de anormalidade e evitar possíveis desvios,
que podem ter impacto no desenvolvimento funcio-
nal e na qualidade de vida da criança. Em Belo Hori-
zonte existem três serviços especializados no acom-
panhamento destas crianças, e entre eles está o Am-
bulatório da Criança de Risco (ACRIAR) da Universi-
dade Federal de Minas Gerais. O serviço conta com
uma equipe interdisciplinar, composta por pediatra,
neurologista, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional e
fonoaudióloga, sendo lá estabelecida uma rotina de
avliações periódicas, de acordo com cada especialida-
de profissional e com as necessidades da criança.

No ACRIAR o acompanhamento do desenvol-
vimento sensório-motor é feito pelo Setor de Fisioterapia
e Terapia Ocupacional, no qual se aplicam testes
específicos em idades-chave para detecção de paralisia
cerebral (PC) e de desvios no desenvol-vimento global.
Devido à importância do diagnóstico precoce da PC,
programas de acompanhamento devem usar testes
confiáveis, que mostrem sensibi-lidade para os fatores
de risco biológico relacionados à lesão cerebral.
Considerando a experiência do ACRIAR, temos
utilizado o Movement Assessment of Infants - MAI,4

que é um instrumento criado especificamente para
detecção de PC. Apesar de ser um teste bastante usado
em programas de acompan-hamento nos EUA, o MAI
ainda é pouco conhecido no Brasil, e não existem
estudos sobre a relação entre os es-cores deste teste e
os fatores de risco biológico para PC.

O objetivo desse trabalho, portanto, foi examinar a
relação entre fatores de risco biológico e os resultados
do MAI em um grupo de crianças pré-termo acompa-
nhadas no ACRIAR. Considerando que fatores como
idade gestacional e peso ao nascimento, assim como
número de intercorrências e outros problemas
neonatais estão intimamente associados com a caracte-
rização de quadros de PC, é de se esperar que os esco-
res do MAI sejam sensíveis a estas condições no recém-
nascido pré-termo. Este estudo representa o primeiro
passo de um trabalho mais amplo de análise da valida-
de do MAI para as crianças brasileiras.

O MAI começou a ser desenvolvido em 1975, nos
EUA, mas o manual do teste só foi publicado em 19804,
a partir de quando passou a ser utilizado por pediatras,
fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e enfermeiros
em diferentes países, incluindo o Brasil.

De acordo com os autores, O MAI pode ser usado
para: 1) identificar disfunção motora em crianças de até
um ano de idade; 2) estabelecer as bases para a

intervenção precoce; 3) monitorizar os efeitos da
fisioterapia em crianças de até um ano de idade; 4)
auxiliar em pesquisas sobre desenvolvimento motor
usando um sistema estandardizado de avaliação; e 5)
desenvolver a habilidadee de observação clínica do
movimento através da avliação sistematizada de
crianças normais e deficientes4.

O MAI avalia a função neuromotora do bebê em 65
itens divididos em quatro seções: tono muscular,
reflexos primitivos, reações automáticas e movimentos
voluntários. Cada item é avaliado em uma escala
numérica, que varia de 4 a 6 pontos, e o manual de teste
indica os escores considerados normais ou questionáveis
para cada item, de acordo com o esperado para a idade
da criança. Cada escore questionável corresponde a
um ponto de risco, e quanto maior o número total de
pontos de risco, maiores as chances de a criança vir a
apresentar algum tipo de distúrbio neuromotor4.

O MAI foi submetido a uma série de estudos de
validade e confiabilidade. Em um estudo inicial
envolvendo 35 bebês aos quatro meses de idade,
Chandler et al4 concluíram que bebês com total de
pontos de risco entre 0 e 7 apresentam baixo risco para
o desenvolvimento de distúrbios neuromotores.
Pontuação total entre 8 e 13 seria indicativa de risco
médio, e mais que 13 pontos sinalizaria alto risco. Em
estudo subseqüente, Schneider et al.5 examinaram 50
bebês nascidos a termo aos quatro meses de idade,
sem nenhuma complicação pré ou pós-natal, e
observaram que 30% apresentavam um total de pontos
de risco maior que 7. Estes autores concluíram que 7
pontos de risco é um número baixo para identificar
com precisão bebês com desenvolvimento neuromotor
normal, e recomendaram que o critério de risco passasse
para “acima de 10 pontos”. Esta recomendação foi
referendada por outros autores, como discutido mais
adiante.

A confiabilidade do instrumento já foi demonstrada,
tendo sido reportados índices de 0,72 a 0,91 para
confiabilidade entre examinadores e índices de 0,76 a
0,79 para estabilidade teste-reteste4,6. Respaldados pelas
evidências de bons níveis de confiabilidade, os resultados
de estudos de validade preditiva (i.e., precisão do MAI
na identificação correta daquelas crianças que terão um
diagnóstico futuro de PC) confirmaram a utilidade do
teste na detecção de PC.

Harris et al.7 examinaram a validade preditiva do
MAI aos quatro meses de idade corrigida em uma
amostra de 246 bebês de baixo peso e alto risco. O MAI
identificou corretamente 81% das 32 crianças que
subseqüentemente foram diagnosticadas com PC. A
especificidade do MAI, ou seja, a sua possibilidade de
identificar corretamente crianças normais, foi de 56%.
Observa-se um número substancial (44%) de falso-
positivos, ou porcentagem de crianças caracterizadas
como anormais ou suspeitas aos quatro meses que

OriginalOriginalOriginalOriginalOriginal



4343434343

foram consideradas normais com um ou dois anos. Os
autores atribuem este índice relativamente alto de erros
preditivos a três características neuromotoras que são
comuns em crianças de baixo-peso: atraso nas
habilidades motoras devido à doença pulmonar crônica;
distonia transitória, e a possibilidade de que alguns casos
de atraso neuromotor não possam ser identificados até
a idade escolar.

Num outro estudo, Swanson et al.8, usando critério
de ponto total de risco e” 10 para detecção de PC,
reportam sensibilidade para o MAI aos quatro meses
igual a 88% e especificidade de 78%. Mais recentemente,
Darrah et al.9, adotando como critério para detecção de
PC em crianças com quatro meses ponto total de risco
maior que 9, encontraram sensibilidade para o MAI de
72,7 e especificidade de 93,0, valores esses associaods a
percentuais de 41,7 de falso-positivos e 4,3 de falso-
negativos. Comparando o MAI com outros testes
motores e considerando as dificuldades para se
desenvolverem testes com boa validade preditiva,
Darrah et al.9 concluem que, devido aos bons índices de
especificidade observados com a utilização do critério
de 9 pontos, o MAI seria o melhor teste para ser usado
aos quatro meses na detecção de PC. Conclui-se pela
literatura apresentada que o MAI é um instrumento
confiável e que, quando se consideram valores acima
de 9 ou 10 pontos de risco, tem boa validade preditiva
e é útil no diagnóstico precoce de PC.

Considerando o diagnóstico precoce, existem várias
causas ou fatores de risco para o desenvolvimento de
lesões cerebrais. Embora as causas sejam variadas e em
muitos casos seja difícil apontar um fator unitário, sabe-
se que dentre os fatores pré, peri e pós-natais
relacionados aos quadros de PC, a prematuridade é
um dos mais proeminentes. Segundo Pharoah et al.10, a
prematuridade está associada com 33% dos casos de
PC, sendo que dentre estes casos cerca de 50% recebem
o diagnóstico de diplegia. A hemorragia intraventricular
(HI) também é uma causa bem conhecida de lesão

cerebral e apresenta incidência alta em prematuros.
Papile et al.1 indicam que, em crianças pré-termo com
peso ao nascimento inferior a 1500g, a incidência de HI
atinge índice 46%. Outros fatores como, baixo peso ao
nascimento, baixos escores de Apgar, intercorrências
neurológicas neonatais e distúrbios respiratórios
também são citados na literatura como fatores de risco
biológico para o desenvolvimento de PC.

Como a literatura indica que o MAI é um bom instru-
mento para detectar distúrbios neuromotores, e como
se sabe que a incidência de PC está associada a uma
variedade de fatores de risco, o objetivo deste estudo
foi examinar a influência dos fatores de risco biológico
nos escores de risco do MAI em crianças pré-termo aos
quatro meses de idade. A questão que procuramos
examinar neste estudo foi: os fatores de risco biológico
explicam uma porcentagem significativa de variância
nos escores do MAI aos quatro meses de idade?
Resposta positiva a esta pergunta não implica em afirmar
que o teste é valido e recomendado para nossos
programas de acompanhamento, mas indica apenas
que o instrumento tem potencial e que é apropriado
continuar estudando a sua validade para crianças
brasileiras.

MÉTODOMÉTODOMÉTODOMÉTODOMÉTODO

Os participantes deste estudo foram crianças pré-
termo, com idade gestacional ao nascimento de até 36
semanas, nascidas na maternidade do Hospital das
Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais e que
freqüentam o ACRIAR. A amostra consistiu de 85
crianças do sexo feminino e 85 do sexo masculino, com
idades gestacionais variando de 28 a 36 semanas, e o
peso ao nascimento, entre 650g e 390g. Nas Tabelas 1 a
5 são apresentadas as características da amostra.
Predominam famílias de baixa renda, com faixa salarial
entre um e quatro salários mínimos.

Tabela 1. Freqüência de crianças por idade gestacional ao nascimento

Arquivos Brasilerios de Paralisia Cerebral 2004; 1(1):41-48Arquivos Brasilerios de Paralisia Cerebral 2004; 1(1):41-48Arquivos Brasilerios de Paralisia Cerebral 2004; 1(1):41-48Arquivos Brasilerios de Paralisia Cerebral 2004; 1(1):41-48Arquivos Brasilerios de Paralisia Cerebral 2004; 1(1):41-48

FreqüênciaIdade Gestacional ao
Nascimento (semanas) Feminino Masculino Total % acumulado

28 8 9 17 10,7
29 7 1 8 15,7
30 4 5 9 21,4
31 8 9 17 32,1
32 11 15 26 48,4
33 15 8 23 62,9
34 16 18 34 84,3
35 5 7 12 91,8
36 6 7 13 100,0

Total 80 79 159
Idade gastacional média 32,21 32,44 32,32
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Tabela 4. Freqüência de escores de Apgar ao 1° e 5° minutos

Tabela 2. Peso ao nascimento de acordo com o sexo

Tabela 3. Intercorrências neontais mais comuns na amostra

Tabela 5. Número de pontos de risco no MAI  de
acordo com o sexo masculino

Dados clínicos dos participantes referentes aos
fatores de risco ao nascimento foram coletados nos
prontuários médicos de cada criança. Só foram incluídas
no estudo crianças com dados completos de prontuário.
Como instrumento específico de estudo, foi realizada a
aplicação do MAI, que consiste em 65 itens distribuídos
em quatro categorias: Tono Muscular, Reflexos
Primitivos, Reações Automáticas e Movimentos
Voluntários.

A categoria Tono Muscular avalia: a) a capacidade
do bebê de se movimentar contra a gravidade em

OriginalOriginalOriginalOriginalOriginal

Pontos de Risco Feminino Masculino

0 a 7 67 50

8 a 13 6 17

> 13 7 12

Número total

de bebês
80 79

Peso ao nascimento Feminino Masculino Total
< 1.000g 10 7 17

1.000g a 1.500g 28 37 65
1.500g a 2.000g 30 24 54
2.001g a 3.000g 11 8 19

> 3.000g 1 3 4
Peso médio 1.574,20g 1.571,00g 1.572,61g

Tipo de intecorrência Feminino Masculino Total

Ausente 5 4 9
CTI 6 10 16

Hipóxia 24 18 42
Pneumonia 15 16 31
Convulsão 12 15 27

Icterícia 7 10 17
SAR 6 3 9

Ventilação mecânica 4 1 5
Hemorragia 1 1 2

Intracraniana
Outros 1 1

Apgar 1’ Apgar 5’

Escores de Apgar Freqüência Percentual acumulado Freqüência Percentual acumulado

1 7 4,4 1 0,6
2 7 8,8 2 1,9
3 9 14,5 2 3,1
4 7 18,9 2 4,4
5 7 23,3 3 6,3
6 6 27,0 9 11,3
7 24 42,1 13 17,6
8 76 89,9 34 37,7
9 16 100,0 100 97,5

10 0 0 4 100,0
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diferentes posições; b) a extensibilidade que se refere à
capacidade do músculo para alongar, quando estendido
rapidamente; e c) a consistência do tecido muscular.
Além disso, avalia as variações na distribuição de tono
entre extremidades superiores e inferiores, assim como
assimetria de tono entre os dois lados do corpo4.

A categoria Reflexos Primitivos inclui dez reflexos,
tais como Moro, Reflexo Tônico Cervical Assimétrico
(RTCA) e Reflexo Labiríntico Tônico (RTL), que tendem
a persistir em crianças com PC. Esta categoria avalia a

presença ou a ausência destes reflexos, assim como a
presença de tremores e clônus de tornozelo. As reações
de retificação, equilíbrio, proteção, colocação de pés e
mãos, Landau e de rolar são avaliadas na categoria
Reações Automáticas. Já a seção de Movimentação
Voluntária avalia a movimentação ativa, a produção
de sons e as respostas do bebê aos estímulos visuais e
auditivos. O Quadro 1 ilustra a forma de apresentação
e escores dos itens do MAI.

Quadro 1. Exemplo de critérios para pontuação de um dos itens do MAI aos quatro meses

Categoria Reflexos primitivos

Item Reflexo da marcha. Segure a criança verticalmente na posição de pé e incline-a lentamente para

frente. O reflexo de marcha é caracterizado pela flexão simultânea do quadril e do e joelho e

dorsiflexão do tornozelo da extremidade que está à frente. Não há nenhuma resposta de

equilíbrio nestes passos.

Escores 1. O reflexo não é eliciado. A criança pode andar voluntariamente com uma ou ambas as mãos

seguras.

2. O reflexo está presente com um, dois ou três passos dados.

3. O reflexo está presente com quatro ou mais passos dados.

4. O reflexo está fortemente presente com passos consistentes para frente, enquanto o estímulo é

aplicado

Pontos de risco Escore 3 ou 4

Cerca de metade dos itens do MAI requer manuseio
direto da criança para estimular a resposta, e os outros
itens envolvem a observação da movimentação
espontânea. Para cada item, como exemplificado no
Quadro 1, foi desenvolvida uma escala numérica que
representa comportamentos específicos que podem ser
normais ou questionáveis, de acordo com o esperado
para a idade da criança. Para cada escore questionável
ou anormal é dado um ponto de risco. Estes pontos de
risco são somados para cada uma das quatro categorias,
cujos totais também são somadas para dar os pontos
totais de risco. O número de pontos de risco para a
idade de quatro meses pode variar de 0 a 48. Quanto
maior o número de pontos de risco, pior é o
desenvolvimento da criança. O MAI não tem escore
normativo por idade, mas apresenta perfis, indicando
itens de risco para o desenvolvimento de distúrbios
neuromotores, em crianças de quatro4, seis11 e oito
meses de idade12. O perfil de quatro meses foi escolhido
para este estudo por haver indícios de apresentar maior
especificidade que o perfil de oito meses.9 Além disso,
como o perfil do MAI aos quatro meses foi desenvolvido
há mais tempo, contávamos com mais dados sobre o
instrumento nesta idade.

Todas as crianças encaminhadas para o ACRIAR
pela maternidade do HC-UFMG fazem consulta inicial
com o pediatra, sendo depois encaminhadas para
avaliação nos Setores de Neurologia, Fonoaudiologia e
Fisioterapia e Terapia Ocupacional.

No setor de Fisioterapia e Terapia Ocupacional o
acompanhamento do desenvolvimento é feito desde o
nascimento até os sete anos de idade, sendo aplicado o
Teste de Desenvolvimento de Denver II - Denver II
(TDD)13 nas idades corrigidas de quatro, oito, 12, 18 e
24 meses, concomitantemente à aplicação do MAI aos
quatro e aos oito meses. A partir do segundo ano de
vida o acompanhamento é anual, com aplicação do TDD
e de outros instrumentos apropriados para detecção
de falhas perceptuais motoras em crianças em idade
pré-escolar. Os dados coletados são organizados em
planilha do software Excell. A entrada dos dados no
computador é realizada imediatamente após as
avaliações e entrevistas.

O MAI é administrado por fisioterapeutas e
terapeutas ocupacionais treinados de acordo com
instruções do manual de teste e com registro de boa
confiabilidade entre examinadores. As crianças são
avaliadas na presença dos pais ou responsáveis. Antes

Arquivos Brasilerios de Paralisia Cerebral 2004; 1(1):41-48Arquivos Brasilerios de Paralisia Cerebral 2004; 1(1):41-48Arquivos Brasilerios de Paralisia Cerebral 2004; 1(1):41-48Arquivos Brasilerios de Paralisia Cerebral 2004; 1(1):41-48Arquivos Brasilerios de Paralisia Cerebral 2004; 1(1):41-48
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de iniciar a aplicação do teste, é feita uma pequena
entrevista com os pais, procurando coletar informações
sobre o estado atual da criança, o seu padrão de
comportamento, o nível de desempenho e as possíveis
queixas. São esclarecidas dúvidas sobre aspectos do
desenvolvimento da criança. Em seguida, busca-se
conquistar a confiança do bebê com brincadeiras e
interação intermediada pelos pais, passando-se a seguir
aos procedimentos de avaliação. Durante toda a
avaliação, o examinador procura estimular a cooperação
da criança. A avaliação é interrompida quando o bebê
está excessivamente sonolento ou irritado, sem condições
para responder adequadamente aos itens do teste.

Ressaltamos que na primeira consulta os pais são
esclarecidos sobre os objetivos do programa de
acompanhamento e sobre as atividades de pesquisa do
ACRIAR. Os pais de todas as crianças que participaram
deste estudo assinaram um termo dando consentimento
para utilização dos dados de seus filhos para fins de
pesquisa. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética
em Pesquisa da UFMG.

RESULTADOSRESULTADOSRESULTADOSRESULTADOSRESULTADOS

Os dados foram analisados por regressão múltipla
(SPSS versão 6.0, 1993), visando determinar a contri-
buição de cada um dos fatores de risco (sexo, idade
gestacional, peso ao nascimento, Apgar, número de
intercorrências, idade e morbidade materna) para
explicação da variância nos escores do MAI. Na Tabela
6 apresentamos um sumário dos dados, incluindo os
coeficientes de correlação entre as variáveis, bem como

a média de cada variável e respectivo desvio padrão.
Para cálculo da equação preditiva, analisamos

inicialmente todas as variáveis e usamos o proce-
dimento stepwise para identificar aquelas variáveis que
contribuíram significativamente para a variância nos
escores do MAI, bem como a ordem de importância
destas variáveis. O resultado indicou relação linear
significativa (p<0,001), com um coeficiente de deter-
minação explicando cerca de 20% (R2=0,20) da variância
nos escores de risco do MAI. Nesta primeira análise,
três variáveis foram relacionadas como significativas:
as intercorrências neonatais, o sexo da criança e a idade
gestacional ao nascimento. As outras variáveis foram
descartadas automaticamente pelo programa esta-
tístico, por não contribuírem signi-ficativamente para a
variânia nos escores do MAI.

Correu-se então nova análise incluindo todas as
variáveis, a qual resultou em aumento pequeno, mas
significativo (Fmudança=9,249, p<0,05), de cerca de 3%, no
coeficiente de determinação. A relação linear manteve-
se significativa (R2=0,23, p<0,001) para as mesmas
variáveis indicadas anteriormente (Tabela 7). Foram
corridas várias outras análises, com as possíveis
variações na entrada de variáveis, mas houve pouca
modificação nos resultados e nenhum aumento
significativo na variância explicada dos escores do MAI.
Conclui-se que, para a amostra em questão, o melhor
modelo preditivo seria a equação que inclui apenas as
três variáveis significativas. Optamos, entretanto, pela
equação completa (Tabela 7), porque ela inclui variáveis
que, embora individualmente não tenham apresentado
significância estatística, têm relevância conceitual e
podem ser de interesse para estudos futuros.

MAI
Idade
Gesta-
cional

Número
de Inter-

corrências
Sexo

Apgar 1
minuto

Apgar 5
minutos

Idade
da

mãe

Peso ao
nascimen

to

Doenças
maternas

Média DP

MAI
1,00 5.67 6.18

Idade
Gestacional

.058 1.00 32.33 2.33

N. de
intercorrências

.344** -.316** 1.00 3,13 1,86

Sexo
.250** .050 -.010 1.00 1,50 ,50

Apgar 1’
.004 .091 -.115 -.085 1.00 6,71 2,24

Apgar 5’
-.031 -.016 .002 -.011 .521** 1.00 8,19 1,54

Idade da mãe
-.106 .142 -.067 -.057 .098 .074 1.00 28,09 5,91

Peso ao
nascimento

-.062 .641** -.275** -.003 .155 .004 -.048 1.00 1.572,61 5.32,05

Doenças
maternas

-.044 -.142* .110 -.082 -.115 -.069 .092 -.085 1.00 1,72 1,33

(*) p<0,05 - (**) p<0,001

Tabela 6. Matriz de correlação entre as variáveis

OriginalOriginalOriginalOriginalOriginal
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COMENTÁRIOSCOMENTÁRIOSCOMENTÁRIOSCOMENTÁRIOSCOMENTÁRIOS

As variáveis combinadas explicam uma parte
modesta (23%), mas significativa, da variância m\nos
escores de risco do MAI. Estes resultados, se por um
lado dão suporte ao potencial do MAI como instru-
mento para detecção precoce, por outro, apontam para
a complexidade de fatores de risco no diagnóstico de
PC. O fator de risco biológico que teve mais impacto
sobre os escores do MAI foi o relativo às Intercorrências
Neonatais. Este dado está de acordo com a literatura,
pois intercorrências como encefalopatia hipóxico-
isquêmica, hemorragia intraventricular e problemas
respiratórios estão entre os fatores mais intimamnete
associados aos quadros de lesão cerebral1,12,14,15,
devendo, portanto, ter maior impacto sobre os escores
do MAI. Seria importante examinar se existe relação
específica entre cada tipo de intercorrência e os escores
do MAI, o que deverá ser feito em estudos futuros,
pois nossos dados ainda não são suficientes para tanto.

O segundo fator mais importante na equação
preditiva foi sexo, indicando que os bebês do sexo
masculino apresentaram maior número de pontos de
risco no MAI. Este resultado está de acordo com a
literatura que indica que crianças do sexo masculino
parecem apresentar maior vulnerabilidade para insultos
do SNC que as do sexo feminino.

A prematuridade foi o terceiro fator significativo,
mas com uma correlação inversa inesperada, indicando
que, na amostra em estudo, quanto maior a idade
gestacional, maiores os escores d risco do MAI. Este
resultado contraria nossas expectativas, pois sabe-se
que quanto menor a idade gestacional, especialmente
se inferior a 31 semanas, maior o risco para PC. No
nosso estudo (Tabela 6 e 7), no entanto, a idade

gestacional média foi de cerca de 32 semanas, havendo
maior representação de bebês acima de 31 semanas
(68%). Neste aspecto, nossos dados refletem as
condições do cuidado neonatal no país, onde só
recentemente foram criadas condições para sobre-
vivência do pré-termo. Observa-se ainda que, dos 33
bebês com resultado do MAI considerado suspeito ( 10
pontos), 22 tinham mais que 31 semanas de idade
gestacional. Dos 20 bebês com MAI anormal ( 13
pontos), 14 tinham mais que 31 semanas.

Analisando estes dados face à nossa experiência
clínica no ACRIAR, levantamos a hipótese de que,
apesar de os poucos sobreviventes pré-termo extremo
(abaixo de 1500g e 31 semanas de idade gestacional)
apresentarem maior número de intercorrências (Tabela
6) e serem encaminhados rotineiramente para o
programa de acompanhamento, o mesmo não ocorre
com bebês de maior peso e idade gestacional. Na
prática, observa-se que o encaminhamento para o
acompanhamento de bebês acima de 32 semanas e
1500g é mais enfatizado nos casos em que há registro
de complicações peri ou neonatais. Ou seja, é possível
que a nossa amostra de bebês acima de 32 semanas
inclua recém-nascidos com intercorrências mais severas,
de maior risco para PC, o que resultaria em escores de
risco aumentados no MAI.

Outro dado que merece maiores considerações é o
fato de que fatores biológicos como, baixo peso ao
nascimento, idade da mãe, doenças maternas e escores
baixos de Apgar, que são relatados na literatura como
preditivos para desenvolvimento de PC, não tiveram
impacto significativo sobre os escores do MAI.
Novamente acreditamos que os resultados foram
influenciados pela amostra, na qual o peso médio foi de
1500g, a idade médias das mães foi de 28 anos, e houve

 Tabela 7. Resultados de regressão múltipla (stepwise), indicando os aumentos no R² com entrada
gradual das três variáveis significativas e a contribuição de cada variável para a equação completa de
regressão múltipla

Variáveis R² Beta T P

Intercorrência ,118 ,397 5,199 ,000

Sexo ,182 ,243 3,356 ,001

Idade Gestacional ,209 ,243 2,537 ,012

Apgar 1 ,114 1,321 ,188

Apgar 5 -,078 -0,925 ,357

Idade Mãe -,085 -1,159 ,248

Peso -,131 -1,382 ,169

Doenças maternas -,029 -0,329 ,695

Arquivos Brasilerios de Paralisia Cerebral 2004; 1(1):41-48Arquivos Brasilerios de Paralisia Cerebral 2004; 1(1):41-48Arquivos Brasilerios de Paralisia Cerebral 2004; 1(1):41-48Arquivos Brasilerios de Paralisia Cerebral 2004; 1(1):41-48Arquivos Brasilerios de Paralisia Cerebral 2004; 1(1):41-48

NOTA: Com a adição de todas as variáveis, o coeficiente de determinação R² passou para 0,23 (Fmudança significativo), portanto, optamos pela
equação completa que inclui todas as variáveis. Em negrito estão destacadas as variáveis individuais que contribuem significativamente para
variância nos escores do MAI.
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poucas crianças com escores severos de Apgar (Tabela
2 e 4). Apesar de uma das limitações deste estudo ser o
número reduzido de casos extremos na amostra,
devemos considerar que os dados apresentados
refletem a evolução dos cuidados neonatais em hospitais
públicos do Brasil. No ACRIAR, foi só a partir dos últimos
dois anos que passamos a receber um número maior
de recém-nascidos com idade gestacional abaixo de 30
semanas. É de se esperar que, com as melhorias no
cuidado intensivo neonatal nos hospitais públicos,
recém-nascidos de peso e idade gestacional cada vez
menores passem a sobreviver, devendo estes hospitais
estar preparados para fazer o devido acompanhamento
do desenvolvimento dessas crianças.

CONCLUSÃOCONCLUSÃOCONCLUSÃOCONCLUSÃOCONCLUSÃO

Apesar de limitações do estudo, os resultados
evidenciam a influência de fatores com sexo, idade
gestacional e intercorrências neonatais sobre os
escores do MAI, sinalizando que estas informações

no período neonatal se relacionam de maneira
importante com a avaliação neuromotora aos quatro
meses de idade corrigida. Deve estar claro, no
entanto, que os escores de risco do MAI assim como
o diagnóstico precoce de PC podem ser influenciados
por uma série de outros fatores, incluindo
indicadores sociais e ambientais, que não foram
considerados neste estudo. Uma vez demonstrado
que alguns fatores de risco biológico são preditivos
de escores do MAI, é importante examinar a relação
entre os resultados do teste e o estado ou o
diagnóstico futuro da criança (validade preditiva),
de modo a verificar se o teste seria de fato eficiente
para identificar precocemente o desenvolvimento
atípico. Este é um trabalho que exige coleta sistemática
de dados longitudinais, o que vem sendo feito no
ACRIAR.

Considerando os resultados discutidos, uma
recomendação prática retirada deste estudo é que é
importante monitorizar o desenvolvimento de recém-
nascidos pré-termo, especialmente meninos, com maior
número de intercorrências e pontos de risco no MAI.
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Bexiga neurogênica não neurogênica
(síndrome de Hinman)

Nonneurogenic neurogenic bladder
(Hinman’s syndrome)

 Júlio Resplande

Ruiter Ferreira

Cristiane A. M. Teixeira

Ângela Costa Souza

João Alírio T. da Silva Jr.

Os autores descrevem o caso de um paciente pediátrico de 11 anos do sexo
masculino com bexiga neurogênica não neurogênica recém-diagnositcada e em
acompanhamento no Ambulatório de Urologia do CRER. Discutem-se os
sintomas e sinais, as teorias que tentam explicar a etiologia da condição e o
tratamento medicamentoso da sintomatologia.

Descritores: Bexiga urogênica não-urogênica - Síndrome de Hinman

The case of a male patient with 11 years old with nonneurogenic neurogenic bladder
newly diagnosed and in follow-up in the Urology Ambulatory of the CRER is
reported. Symptoms and signals, the theories trying to explain this condition etiology
and the symptoms medicamentous management are discussed.

Keywords: Nonneurogenic neurogenic bladder - Hinman’s syndrome
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Crianças com bexiga neurogênica ou distúrbios
da micção compreendem uma parcela significativa
da população de pacientes avaliados pelo urologista
em um hospital de reabilitação. Apesar do diagnóstico
ser óbvio em algumas crianças (por exemplo,
mielomeningocele, lipomeningocele, traumatismo
raquimedular etc.), em outras se torna freqüen-
temente um desafio. A incidência de sintomas do trato
urinário inferior na população infantil não é
precisamente estabelecida. Apesar disso, a queixa
clínica de incontinência urinária diurna é uma condição
relativamente comum em crianças na idade escolar,
com taxas de prevalência variando de 1,8% a 4,9%1.
Segundo a Sociedade Internacional de Continência, a
presença de incontinência sem causa neurológica ou
anatômica presentes deve ser classificada como
funcional, podendo ser causada por hiperatividade
vesical (urge-incontinência) ou por uma desordem
na fase miccional com ou sem hiperatividade vesical
associada2. Em 1973, Hinman descreveu uma
síndrome caracterizada por evidências clínicas e
urodinâmicas de obstrução infravesical ao nível do
esfíncter externo na ausência de causas estruturais
ou neurológicas definidas. Descrita como predomi-
nantemente presente em meninas, as crianças
apresentavam-se com um ou mais dos seguintes
achados: incontinência urinária diurna ou noturna,
freqüência urinária, urgência miccional, disúria,
micção infreqüente, infecção do trato urinário, refluxo
vesico-ureteral, elevado resíduo pós-miccional e até
insuficiência renal. Estas crianças com micção
disfuncional freqüentemente apresentam disfunção
intestinal associada, com constipação e incontinência
fecal ocasionalmente presentes3. A investigação
complementar nestes casos demonstra alterações
radiológicas e urodinâmicas que se assemelham às
de pacientes com lesões neurogênicas estabelecidas,
como bexigas de capacidade e com-placência
alteradas, espessamento vesical, refluxo, divertículos,
alteração do colo vesical, hiperatividade detrusora,
dissinergia vesico-esfincteriana e dilatação da uretra
posterior (meninos). Relatamos um caso de bexiga
neurogênica não neurogênica recentemente diagnos-
ticado e em acompanhamento no Ambulatório de
Urologia da nossa instituição (CRER).

RELATO DE CASORELATO DE CASORELATO DE CASORELATO DE CASORELATO DE CASO

JBONF, 11 anos, masculino, nascido de parto
normal,  segundo fi lho de uma prole de três.
Apresentou desenvolvimento neuro-psíquico-motor

dentro da normalidade, tendo sentado aos 6 meses,
andado sem apoio com 1 ano e pronunciado as
primeiras palavras com 1 ano e 2 meses de idade. A
mãe relata controle esfincteriano vesical diurno com
2 anos e 6 meses e noturno com 3 anos. O controle
esfincteriano intestinal ocorreu na mesma época.
Refere que, durante a primeira infância, ocorreram
vários episódios de amigdalite, tendo apresentado
um episódio de convulsão febril em decorrência de
um destes quadros.  Foi investigado e tratado com
carbamazepina por dois anos, não apresentando
outros episódios, sendo suspensa a medicação
anticonvulsivante. A partir do quinto ano de vida
iniciou queixas urinárias, como dor abdominal
suprapúbica, sobretudo noturna, acompanhada de
posição antálgica (cócoras), urgência miccional,
polaciúria, nictúria, tenesmo vesical, diminuição do
jato urinário, sensação de esvaziamento incompleto
e alguns episódios de urge-incontinência. Segundo
a mãe, a criança nessa data apresentava o hábito de
adiar a micção para não abandonar as brincadeiras
infantis para ir ao banheiro. Aos 6 anos de idade
evoluiu com quadro único de retenção urinária,
necessitando de sondagem vesical para alívio do
sintoma. Nega infecção urinária de repetição.

Iniciou investigação urológica nesta época, ten-
do realizado e repetido exames de imagem em di-
versas instituições, sem diagnóstico etiológico fir-
mado. Segundo a progenitora, sempre apresentou
EAS e urocultura normais. A avaliação ultra-
sonográfica evidenciou rim direito normal, mas
vicariante, e rim esquerdo hipotrófico, sem dilata-
ção. A bexiga mostrava-se com paredes espessadas.
A urografia excretora foi normal. A uretrocistografia
demonstrou bexiga trabeculada, com divertículos
de parede, espessamento vesical e refluxo grau I à
direita. Na fase miccional deste exame observaram-
se colo vesical e uretra posterior abertos, com pe-
queno estreitamento ao nível da uretra membranosa
e discreta dilatação da uretra posterior (Figura 1).
Aos oito anos de idade foi submetido à cistoscopia
sob narcose com hipótese diagnóstica de válvula de
uretra posterior, a qual não foi evidenciada naquele
exame. De maneira oposta, tal procedimento evi-
denciou uma uretra pérvia, sem estenoses, e uma
bexiga trabeculada, de esforço, com meatos ureterais
tópicos. As avaliações urodinâmicas evidenciaram
uma bexiga de capacidade diminuída para a idade,
complacência detrusora diminuída, hipersensi-
bilidade vesical, com desejo miccional precoce e a
presença de contrações detrusoras involuntárias,
cíclicas, de alta intensidade (até >140cmh2O), geran-
do urgência miccional. O estudo miccional demons-
trava micção com alta pressão de micção e pico de
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fluxo abaixo da normalidade, com curva de fluxo
sinusoidal, não intermitente.

Após estas investigações foi tratado com medi-
cação anticolinérgica (Oxibutinina, 0,2mg/kg/dia
8h/8h e, depois, Tolterodine, 2mg/dia 12h/12h),
que foi mantida por dois anos. Apresentou resposta
apenas discreta do ponto de vista clínico e urodinâ-
mico com estas drogas. Foi associada medicação alfa-
bloqueadora (Doxazosina, 2 mg/dia, dose única),
não se evidenciando resposta terapêutica eficaz. Este
paciente foi recentemente encaminhado para avali-
ação e conduta em nossa instituição, agora já com
onze anos de idade. Apresenta atualmente diminui-
ção das queixas clínicas, mas persiste quadro de ur-
gência miccional ocasional e polaciúria, não apre-
sentando mais incontinência urinária. Segundo a
mãe, apresenta também discreta obstipação intesti-
nal e ocasionalmente incontinência fecal leve. O exa-
me clínico atual demonstra uma criança sem qual-
quer alteração neurológica evidente. Apresenta re-
flexos profundos presentes e simétricos, com coor-
denação e equilíbrio normais. A avaliação dos pares
cranianos é normal. Não há qualquer alteração
motora ou de sensibilidade, apresentando coluna
alinhada, com tono, força e marcha normais. Refle-
xos cutâneo anal e bulbocavernosos estão presen-
tes. A investigação com tomografia computa-
dorizada e ressonância nuclear magnética de coluna
lombar e sacral não evidenciaram qualquer lesão
neurológica que justifiquem os sintomas urinários.
Os exames de imagem do trato urinário inferior per-
manecem com as mesmas alterações citadas, e o
novo estudo urodinâmico confirmou a presença de

Figura 2. Avaliação urodinâmica. Observa-se
presença de hiperativade detrusora e atividade
esfincteriana registrada à EMG perineal

Figura 1. Uretrocistografia retrógrada e miccional.
Observa-se presença de divertículos, refluxo vesico-
ureteral grau I D, trabeculação vesical e  uretra
posterior alargada

hipersensibilidade vesical, com baixa capacidade
cistométrica. Houve melhora da complacência
detrusora,  mas persistem as hiperatividades
detrusoras que originam urgência e micção.
Complementamos este estudo com a realização de
eletromiografia perineal, em que constatamos e con-
firmamos a presença de contração esfincteriana as-
sociada à contração detrusora involuntária, compa-
tível com dissinergia vesico-esfincteriana (Figura 2)
que justifica as alterações detrusoras estruturais,
funcionais e radiológicas encontradas, simulando por
completo os aspectos observados em pacientes com
bexiga neurogênica decorrentes de lesões neuroló-
gicas diversas, como o traumatismo raquimedular,
mielite transversa, mielomeningocele, paralisia ce-
rebral, entre outros.

COMENTÁRIOSCOMENTÁRIOSCOMENTÁRIOSCOMENTÁRIOSCOMENTÁRIOS

A síndrome de Hinman é tida como a forma mais
severa de um espectro variável de sintomas e
alterações possíveis decorrentes de uma incoorde-
nação vesico-esfincteriana adquirida em crianças
neurologicamente intactas que relaxam inade-
quamente o esfíncter externo no momento da micção.
Tal síndrome foi inicialmente referida como bexiga
neurogênica oculta, e caracterizada como uma
desordem funcional adquirida de cunho psicogênico4.
Para alguns, há uma distinção entre os sintomas
oriundos dos eventos da fase de enchimento vesical
(sobretudo decorrentes da hiperatividade detrusora)
daqueles da fase miccional (micção disfuncional),
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enquanto outros consideram todos os achados como
compatíveis com a síndrome de bexiga neurogênica
não neurogênica5.

Embora a verdadeira prevalência da bexiga
neurogênica não neurogênica seja desconhecida,
recentemente um estudo avaliou a sua prevalência e
apresentação clínica em adultos. De um total de 1.015
pacientes avaliados com sintomas do trato urinário
inferior, 21 (2%) foram classificados como portadores
desta disfunção miccional6. Maior risco de desen-
volvimento desta patologia foi recentemente referido
em pacientes portadores da trissomia do 21 (síndro-
me de Down)7. Um outro estudo avaliou um grande
número de crianças com disfunção vesico-
esfincteriana não neurogênica e encontrou que a
síndrome de urgência (urge-incontinência) foi o
achado mais comum (58%), seguido da micção
disfuncional (31%) e da bexiga preguiçosa (lazy
bladder) em 4%. Este mesmo estudo constatou taxa
bem menor de ITU em meninos, incidência de refluxo
de 15% e de obstipação de 17%5.

De acordo com a Sociedade Internacional de
Continência, a urge-incontinência ocorre como
resultado de uma hiperatividade detrusora, a qual
induz uma urgência imperativa para micção,
desencadeando, por vezes, perdas urinárias. A
avaliação urodinâmica destas crianças demonstra
contrações detrusoras involuntárias durante a fase
de enchimento que são contrabalançadas por
contrações voluntárias da musculatura do assoalho
pélvico, gerando um modelo de micção dissinérgica.
As crianças contraem este aparato muscular na
tentativa de adiar o ato miccional ou minimizar as
perdas, adotando, às vezes, certas manobras para
segurar a micção, como a posição de cócoras sobre o
calcanhar. A realização repetitiva destes exercícios
pode originar uma musculatura esfincteriana hiper-
desenvolvida, podendo atuar como uma obstrução
funcional intermitente, gerando, assim, o surgimento
de sintomas de armazenamento e esvaziamento
vesical8. Normalmente a fase miccional destas crianças
é normal e a capacidade vesical é diminuida. O
presente caso ilustra bem os achados urodinâmicos
da síndrome de urgência, pois observamos baixa
capacidade vesical, hiperatividade detrusora com alta
amplitude, cíclica, com urgência associada e fase
miccional normal.

As causas da bexiga neurogênica não-neurogênica
são desconhecidas. Uma teoria propõe a ação persis-
tente da contração do assoalho pélvico ante a pre-
sença de uma hiperatividade detrusora, ocasionando
descompensação detrusora em longo prazo, poden-
do atingir graus severos de hipocontratilidade vesical
e até mesmo uretero-hidronefrose. Outros fatores

propostos incluem: predisposição genética, ITU de
repetição, imaturidade (treinamento esfincteriano
precoce) e abuso sexual na primeira infância8. Em
relação a esse último fator, um estudo encontrou que
cerca de 6% dos pacientes avaliados por disfunção
miccional apresentavam história de abuso sexual, e
89% eram meninas9.

Do ponto de vista do diagnóstico, a história clíni-
ca e o exame físico fornecem dados importantes que
norteiam a investigação complementar. É de suma
importância o relato de como se iniciou a aquisição
da continência urinária da criança, do ambiente fami-
liar, de antecedentes familiares e da presença dos sin-
tomas principais, como a urgência miccional, inconti-
nência urinária diurna e dificuldade miccional. A rea-
lização de um diário miccional auxilia no estudo do
hábito urinário do paciente. A presença de ITU de
repetição deve ser sempre investigada. Dados sobre
o hábito intestinal, constipação e incontinência fecal
também devem ser obtidos. A ausência de antece-
dentes neurológicos (trauma raquimedular, mielites,
TCE, mielomenigoceles etc.) e o exame físico neuro-
lógico normal são condições essenciais para a suspei-
ta clínica desta patologia.

A investigação laboratorial e radiológica inclui o
estudo da função renal, exame de urina tipo I com
urocultura, ultra-sonografia renal, uretrocistografia
retrógrada e miccional e avaliação urodinâmica com
eletromiografia perineal. Alguns achados radiológi-
cos habituais desta síndrome foram observados no
presente caso, como seqüela renal pós-infecciosa
(escara renal, com hipotrofia do órgão), trabeculação
de parede vesical, divertículo vesical, refluxo vesico-
ureteral e, apesar de discreta, dilatação cônica da
uretra posterior. A avaliação urodinâmica também
demonstrou achados compatíveis com uma bexiga
neurogênica não neurogência, como hiperatividade
detrusora, diminuição de complacência e da capaci-
dade vesical, hipersensibilidade vesical e presença de
atividade eletromiográfica perineal nos momentos
de hiperatividade detrusora, denotando uma ação
esfincteriana estriada uretral simultânea.

A terapêutica para a bexiga neurogênica não
neurogênica é direcionada primariamente para o tra-
tamento do músculo detrusor e da musculatura do
assoalho pélvico. A literatura preconiza condutas
conservadoras, iniciando-se com uma explicação da
função vesical para a criança e de como reconhecer
as sensações de urgência, orientando a não adiar a
micção. Preconiza-se a utilização de diário miccional,
micção programada, e até mesmo alarme para lem-
brar a criança de urinar a cada 2-3 horas1. No caso de
haver obstipação associada, orienta-se dieta laxativa,
aumento da ingesta hídrica e laxativos leves.

Relato de casoRelato de casoRelato de casoRelato de casoRelato de caso
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Antibioticoterapia deve ser introduzida nos pacien-
tes com ITU de repetição, sobretudo naqueles que
apresentam refluxo vesico-ureteral.

O tratamento da hiperatividade detrusora é
realizado com medicação anticolinérgica, sendo os
agentes antimuscarínicos oxibutinina (0,2-0,4mg/kg/
dia 8h/8h) e tolterodine (2mg/dia) os mais utilizados.
Estes agentes apresentam alguns efeitos colaterais,
como boca seca, constipação intestinal, rubor facial e
taquicardia, entre outros, provocando abandono de
tratamento em cerca de 10% dos pacientes infantis1,8.
Apesar disso, vários estudos têm demonstrado que
estas drogas são relativamente seguras e eficazes em
crianças. Outra classe de medicamento utilizada, ainda
com pouca experiência na população pediátrica, são
os alfa-bloqueadores. Estes apresentam efeito de
relaxamento do colo vesical, com possível atuação
também ao nível do esfíncter externo. Um estudo
utilizando a droga doxazosina demonstrou melhora
dos sintomas em 82% das crianças com problemas de
esvaziamento de várias etiologias, incluindo bexiga

neurogênica não neurogênica, com diminuição do
resíduo urinário em 71 % dos pacientes10.

Uma outra forma de tratamento preconizado em
alguns centros é o biofeedback ,  o qual utiliza
programas específicos e intensivos de relaxamento
do assoalho pélvico. A partir de diversos sinais visuais
ou auditivos a criança é ensinada a reconhecer uma
contração vesical e a promover um relaxamento
esfincteriano correto e uma micção adequada.
Resultado positivo em até 74% das crianças é citado
na literatura11.

No presente caso a introdução de medicação
anticolinérgica promoveu uma redução importante dos
sintomas. Do ponto de vista urodinâmico houve
diminuição significativa da freqüência e amplitude das
contrações involuntárias, além de melhora considerável
da complacência detrusora. Por outro lado, a adição de
medicação alfa-bloqueadora trouxe poucos benefícios
para o caso. Atualmente o paciente encontra-se em
acompanhamento em uso de oxibutinina, micção
programada e orientações higieno-dietéticas.
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Contando com a colaboração de 71 profissionais
das áreas da Saúde e Educação, esta obra pretende
abordar de forma completa todo o complexo
diagnóstico, terapêutico e reabilitacional da criança
com paralisia cerebral (PC). Com essa finalidade, foi
dividido em três grandes seções: Neurologia,
Ortopedia e Reabilitação.

Na seção de Neurologia, são abordados os
aspectos pré-natais preventivos, classificação,
etiologia, exames complementares e tratamento. A
dificuldade do diagnóstico etiológico e o auxílio
complementar da neuroimagem e genética, o
diagnóstico diferencial, assim como as manifestações
epilépticas e seu tratamento são discutidos de-
talhadamente.

Na seção de Ortopedia, são claramente abordadas
as alterações mais freqüentes de cada articulação, as
deformidades, sua prevenção e tratamento. Ainda é
apresentada uma visão global e ampla de como a
criança deve ser vista pelo ortopedista, que deve
considerar, além das alterações e deformidades,
também todas as variáveis que interferem no
resultado final do tratamento.

Os últimos 25 capítulos do livro são dedicados à
Reabilitação, processo interdisciplinar que envolve a
Fisiatria, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Fono-
audiologia, Psicologia, Psiquiatria, Psicopedagogia,
Musicoterapia, Oftalmologia, Odontologia, Educação
Física e Assistência Social. Neste contexto, a inclusão
escolar é discutida com detalhes, e dois depoimentos
de mães revelam todo o processo sócio-afetivo por
que passam as famílias dessas crianças.

Trata-se do segundo livro completamente nacio-
nal sobre o tema, substituindo, completando e
atualizando, com suprema maestria e com enfoque
ainda mais abrangente, o já esgotado Paralisia cerebral:
aspectos práticos, editado em 1998 pela ABPC -
Associação Brasileira de Paralisia Cerebral,  e
organizado pelos Doutores Ângela Maria Costa de
Souza e Ivan Ferraretto.

Se considerarmos a incidência mundial da PC, que
se aproxima, de acordo com os países que têm esse
registro, de 5:1.000 nascimentos, podemos concluir
pela enorme contribuição que esta obra traz, no Brasil,
para as milhares de pessoas com PC, seus familiares
e seus médicos, terapeutas e educadores.

PARALISIA CEREBRAL
Neurologia, Ortopedia, ReabilitaçãoNeurologia, Ortopedia, ReabilitaçãoNeurologia, Ortopedia, ReabilitaçãoNeurologia, Ortopedia, ReabilitaçãoNeurologia, Ortopedia, Reabilitação

Organizadores:
César Luiz Ferreira de Andrade Lima
Luiz Fernando Fonseca

Editora Guanaba Koogan, 2004
21cm x 28cm, 492 páginas
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CARTAS AO EDITOR

Devido à citação que o Dr. José Salomão
Schwartzman faz, em artigo de revisão publicado neste
número, sobre o prognóstico de marcha, estou
escrevendo a Carta ao Editor deste primeiro número
de Arquivos Brasileiros de Paralisia Cerebral. A
importância do tema e sua constante atualização me
levam a tecer alguns comentários, sem afetar em nada
a qualidade do artigo apresentado e o respeito que eu
tenho pelo autor.

O prognóstico de marcha na criança com Paralisia
Cerebral (PC) foi amplamente estudado por vários
autores, desde 1959. Crothers e Paine, na famosa
publicação A história natural da Paralisia Cerebral, apontam
um prognóstico de marcha reservado para os pacientes
com tetraparesia e um bom prognóstico de marcha
para os pacientes com hemiparesia. Em geral, a dúvida
do profissional que trabalha com reabilitação está
naqueles casos com equilíbrio de tronco precário, mas
que, quando seguro pelos membros superiores, são
capazes de trocar alguns passos, ficando em mente a
interrogação se a criança poderia melhorar o seu
rendimento com terapias, cirurgias, meios auxiliares
de locomoção, ou se o potencial da criança não passaria
do que já estava sendo visto no momento.

Esta dúvida só pode ser tirada enquadrando a criança
no perfil de desempenho motor do GMFM (Gross Motor
Function Measure)1,2, que traça um perfil de habilidades
motoras das crianças com PC, de acordo com o seu
comprometimento motor e com a idade de aquisição
das habilidades motoras. A pontuação é feita enqua-
drando o desempenho motor da criança com o perfil
de cada nível, na idade em que o paciente se encontra.

O trabalho publicado em 1970 por Dr. Bleck foi de
grande sucesso por facilitar e proporcionar um escore

no qual o profissional poderia se apoiar para traçar o
prognóstico de marcha da criança com PC. Este escore
foi mundialmente usado e aceito, até que o tempo
provou que ele não estava absolutamente certo.

Estas fórmulas simples, nas quais uma única nota
define um prognóstico, são altamente tentadoras.

O físico H. L. Menker nos alerta que, para cada
problema complexo, há uma solução que é simples,
eficaz e errada. Não existe mágica: para um problema
complexo, a solução não é totalmente simples.

Vários autores no mundo inteiro estudaram
exaustivamente o prognóstico de marcha na Paralisia
Cerebral, porém todos os trabalhos se resumem nos
escores do GMFM, não porque ele seja o melhor
trabalho, mas sim porque é baseado no desen-
volvimento motor da criança com PC.

Quando citamos atualmente o GMFM não quere-
mos, com isso, abandonar ou esquecer ou mesmo
menosprezar os trabalhos publicados sobre prognós-
tico; na realidade, o GMFM veio para validar os
trabalhos com dados corretos e corrigir os trabalhos
com dados não confiáveis.

REFERÊNCIAS

1. Russel DJ, Rosenbaum PL et al. The Gross Motor
Function Measure: a mean to evaluate the effects of
physical therapy. Phys. Ther. 1989; 31:341-2.

2. Palisano R, Rosenbaum PL, Walter S et. al.
Development and rehability of a system to classify
Gross Motor Function in children with cerebral
palsy. Phys. Ther. 1997; 39:214-23.

Ângela Maria Costa de Souza
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Cerebral, é uma publicação quadrimestral, que tem como
objetivo registrar a produção científica sobre Paralisia
Cerebral, fomentar o estudo, o aperfeiçoamento e a
atualização dos profissionais da especialidade. São aceitos
trabalhos originais, em português, sobre experimentação
clínica e aplicada, relatos de casos, revisões de literatura e
atualizações, cartas ao editor ou comentários contendo
críticas e sugestões sobre as publicações, devendo ser
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Todos os trabalhos, após aprovação prévia pelos editores,
serão encaminhados para análise e avaliação de dois ou
mais conselheiros, e o anonimato será garantido em todo o
processo de julgamento. Os comentários serão devolvidos
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para publicação. Os trabalhos devem destinar-se
exclusivamente aos Arquivos Brasileiros de Paralisia
Cerebral, não sendo permitida a sua apresentação
simultânea a outro periódico ou a outro idioma, sem
autorização dos Editores. Dessa forma, todos os trabalhos
quando submetidos à publicação, deverão vir
acompanhados de documentos de transferência dos direitos
autorais.

As normas que  seguem foram baseadas no formato
proposto pelo International Committee of Medical Journal
Editors e publicado no artigo Uniform requirements for
manuscripts submitted to biomedical journals, (Ann  Intern
Med 1997;126:36-47), disponível no endereço eletrônico
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unifreqr.htm.
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digitadas em espaço duplo, fonte Times New Roman
tamanho 12, margens de 2,5cm de cada lado, com
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b) autorização para reprodução do material assinada por
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desaprovação à publicação, determinando a exclusão
editorial do nome dessa pessoa da relação de autores.
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conciso, porém informativo;
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acadêmico e afiliação institucional;

c) Nome do  departamento e Instituição aos quais o
trabalho deve ser atribuído;

d) Nome, endereço, fax e e-mail do autor responsável e a
quem deve ser encaminhada a correspondência;

e) Fontes de auxílio à pesquisa.

· Resumo e descritores

A segunda página deve conter o resumo, em português e
inglês, com não mais que 250 palavras. Para os artigos
originais, o resumo deve ser estruturado, destacando os
objetivos do estudo, métodos, principais resultados
apresentando dados significativos e as conclusões. Para as
demais categorias de artigos, o resumo não precisa ser
estruturado, mas deve conter as informações importantes
para reconhecimento do valor do trabalho. Abaixo do
resumo, especificar cinco descritores que definam o assunto
do trabalho. Os descritores deverão ser baseados no DeCS
(Descritores em Ciências da Saúde) publicado pela Bireme
(tradução do MeSH Medical Subject Headings, da National
Library of Medicine) e disponível no endereço eletrônico: http:
/ / decs.bvs.br

· Texto

ARTIGOS ORIGINAIS: devem apresentar as seguintes
partes: Introdução, Método, Resultados, Comentários,
Conclusões e Referências bibliográficas..

RELATOS DE CASOS: devem apresentar Introdução, com
breve revisão de literatura, Relato de caso, Comentários e
Referências bibliográficas.

ARTIGOS DE REVISÃO E ATUALIZAÇÃO (sobre um
tema, um método etc.): podem ser proposições teóricas,
comunicações, análise de temas específicos ou com outras
finalidades. Devem trazer um breve histórico do tema, seu
estado atual de conhecimento e as razões do trabalho,
métodos de estudo (fontes de consulta, critérios), hipóteses
e linhas de estudo etc.
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páginas. I 

N
 S

 T
 R

 U
 Ç

 Õ
 E

 S
  
 P

 A
 R

 A
  
 A

 U
 T

 O
 R

 E
 S

I 
N

 S
 T

 R
 U

 Ç
 Õ

 E
 S

  
 P

 A
 R

 A
  
 A

 U
 T

 O
 R

 E
 S

I 
N

 S
 T

 R
 U

 Ç
 Õ

 E
 S

  
 P

 A
 R

 A
  
 A

 U
 T

 O
 R

 E
 S

I 
N

 S
 T

 R
 U

 Ç
 Õ

 E
 S

  
 P

 A
 R

 A
  
 A

 U
 T

 O
 R

 E
 S

I 
N

 S
 T

 R
 U

 Ç
 Õ

 E
 S

  
 P

 A
 R

 A
  
 A

 U
 T

 O
 R

 E
 S



5858585858

IMPORTANTE:  Em todas as categorias a citação dos
autores no texto (referência) deverá ser numérica e
seqüencial, utilizando algarismos arábicos entre parênteses
e sobrescritos, evitando indicar o nome dos autores.

AGRADECIMENTOS: A colaborações de pessoas que
merecem reconhecimento mas que não têm justificadas suas
inclusões como autoras; agradecimentos por apoio
financeiro, auxílio técnico etc.

 REFERÊNCIAS: Devem ser numeradas consecutivamente,
na mesma ordem que foram citadas no texto e identificadas
com números arábicos. A apresentação deverá estar
baseada no formato denominado Vancouver Style, conforme
exemplos a seguir, e os títulos de periódicos deverão ser
abreviados de acordo com o estilo apresentado pela List of
Journal Indexed in Index Medicus, da National Library of
Medicine e disponibilizados no endereço: http: / /
ncbi.nlm.nih.gov/entrez/journals/loftext_noprov.html

Para todas as referências, cite todos os autores até seis.
Acima de seis, cite os seis primeiros, seguidos da expressão
et al.

EXEMPLOS DE COMO AS REFERÊNCIAS
DEVEM SER ELABORADAS:

ARTIGOS DE PERIÓDICOS
Rosa Neto F, Poeta LS, Coquere PRS, Silva JC. Perfil
motor de crianças avaliadas em um programa de
psicomotricidade. Temas sobre Desenvolvimento 2004;
74:19-24.

LIVROS
Eckert HM. Desenvolvimento motor. São Paulo: Manole;
1993. 490p.

CAPÍTULOS DE LIVROS
Marcucci M. Deficiência mental. In: Souza AMC.
organizador. A criança especial: temas médicos,
educativos e sociais. São Paulo: Roca, 2003. p.
Estrabismo. Rio de Janeiro: Cultura Médica; 1997. p. 41-
62.

ANAIS
Hofling-Lima Al, Belfort Jr R. Infecção herpética do
recém-nascido. In: IV Congresso Brasileiro de Prevenção
da Cegueira; 1980 Jul 28-30, Belo Horizonte, Brasil; 1980.
v.2. p. 205-12.

TESES
Schor P. Idealização, desenho, construção e teste de um
ceratômetro cirúrgico quantitativo  [tese]. São Paulo:
Universidade Federal de São Paulo; 1997.

DOCUMENTOS ELETRÔNICOS
Monteiro MLR, Scapolan HB. Constrição campimétrica
causada por vigabatrin. Arq Bras Oftalmol [periódico
online] 2000 [citado 2001 jan 31]; 63(3): [9 telas].
Disponível em:
http: / / www.abonet.com.br/abo/abo63511.htm
IMPORTANTE: Não serão aceitos trabalhos
estruturados com quaisquer outras normas para citações
e referências bibliográficas.

 TABELAS: Imprimir cada tabela em folha separada,
com espaço duplo. A numeração deve ser seqüencial, em
algarismos arábicos, na ordem em que foram citadas no
texto. Todas as tabelas deverão ter título e cabeçalho
para todas as colunas. No rodapé da tabela deve constar
legenda para abreviaturas e testes estatísticos utilizados.

· FIGURAS (gráficos, fotografias, ilustrações): As figuras
devem ser apresentadas em preto e branco, no tamanho
6x9cm, em páginas separadas (e arquivos digitais
separados). Não insira as figuras no texto.

· LEGENDAS: Imprimir as legendas para as ilustrações
usando espaço duplo, em seqüência. Cada legenda deve
ser numerada em algarismos arábicos, correspondendo a
cada ilustração e na ordem que foram citadas no
trabalho.

· ABREVIATURAS E SIGLAS: Devem ser precedidas do
nome completo quando citadas pela primeira vez. Nas
legendas das tabelas e figuras, devem ser acompanhadas
de seu significado. Não devem ser usadas no título e no
resumo.

· LINGUAGEM: É  fundamental que o trabalho passe
previamente por revisão gramatical, evitando-se erros de
concordância, pontuação, ortografia etc. Quando o uso
de uma palavra estrangeira for absolutamente necessário,
ela deve aparecer em itálico. Agentes terapêuticos devem
ser indicados pelos seus nomes genéricos evitando-se,
tanto quanto possível, as citações de marcas comerciais;
cabe ao(s) autor(es) a responsabilidade por elas.

ENVIO DO MANUSCRITO
Os documentos deverão ser enviados
pelo correio, ao endereço:
Arquivos Brasileiros de Paralisia Cerebral
Memnon Edições Científicas
Praça Dr. Carvalho Franco, 67
04019-060 - São Paulo - Brasil

NÃO SERÃO ACEITOS TRABALHOS ENVIADOS
POR CORREIO ELETRÔNICO.



6161616161

Correção da deformidade em flexão do
quadril por tenotomia do psoas na margem

da pelve em crianças com paralisia
cerebral espástica*

Correction of hip flexion contracture with psoasCorrection of hip flexion contracture with psoasCorrection of hip flexion contracture with psoasCorrection of hip flexion contracture with psoasCorrection of hip flexion contracture with psoas
tenotomy at the pelvic brimtenotomy at the pelvic brimtenotomy at the pelvic brimtenotomy at the pelvic brimtenotomy at the pelvic brim

Rodrigo Galinari C. Faria1

César Luiz F. A. Lima2

Dalton L. Terra3

Dorotea S. Malheiros4

Túlio Canella B. Carneiro5

Ricardo A. Silvino6

Foram avaliados 15 pacientes com paralisia cerebral espástica (29 quadris),
submetidos à tenotomia do psoas na margem da pelve. A técnica cirúrgica
utilizada foi a descrita por Sutherland1. A avaliação dos pacientes nos períodos
pré e pós-operatórios foi feita por meio do exame do aparelho locomotor,
exame do quadril com especial atenção para o teste de Thomas, mobilidade,
presença ou não de atividade muscular flexora do quadril e filmagem. Os
resultados mostraram que esta técnica cirúrgica é segura e efetiva.

Descritores: Paralisia cerebral - Quadril - Tenotomia do psoas

Fifteen patients with cerebral palsy (29 hips) were submitted to the psoas tenotomy at
the brim of the pelvis and were evaluated. The surgical technique used was described by
Sutherland, and the evaluation of the patients pre and postoperatively was made by
physical examination with special attention to the Thomas test, assessment of the hip
motion, hip flexor activity and by filming. The results showed that the surgical
technique is effective and safe.

Keywords: Cerebral palsy - Hip - Tenotomy. psoas
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(*) Trabalho realizado no
Hospital Infantil São Camilo e

Associação Mineira de
Reabilitação

(1) Médico Ortopedista do
Hospital Infantil São Camilo,

Hospital Lifecenter e FHEMIG -
Fundação Hospitalar do Estado

de Minas Gerais

(2) Chefe do Serviço de
Ortopedia Pediátrica Hospital

Ortopédico, Associação
Mineira de Reabilitação -

AMR; Professor Assistente do
Departamento do Aparelho
Locomotor da Faculdade de
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(3) Médico Ortopedista do
Hospital Maria Amélia Lins,

FHEMIG e NOT - Núcleo de
Ortopedia e Traumatologia

(4) Médico Ortopedista do
Hospital Maria Amélia Lins,

FHEMIG e AMR

(5) Médico Ortopedista do
Hospital das Clínicas da

UFMG e FHEMIG

(6) Residente do Hospital
Ortopédico da AMR

Faria RGC, Lima CLFA, Terra DL, Malheiros DS, Carneiro TCB, Silvino RA. Correção da deformidade em
flexão do quadril por tenotomia do psoas na margem da pelve em crianças com paralisia cerebral
espástica. Arquivos Brasileiros de Paralisia Cerebral 2004; 1(1):61-4.
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Omúsculo iliopsoas é constituído por duas porções
musculares que correspondem ao ilíaco,
lateralmente, e ao psoas, medialmente2. As

maiores porções dos músculos estão situadas no abdome,
constituindo parte de sua parede posterior. O tendão do
músculo psoas surge profundamente em relação ao ventre
muscular, junto à última vértebra lombar, e torna-se livre
na sua superfície dorso-lateral, proximal e posteriormente
ao ligamento inguinal. Sua principal função é a flexão do
quadril.

No ciclo da marcha, o iliopsoas tem função durante a
fase de apoio, pois estabiliza o quadril, o que é essencial
para a progressão da marcha. Quando da contratura ou
espasticidade do psoas, o quadril apresenta-se em flexão
e limitação da extensão levando à diminuição da
efetividade da marcha.

A espasticidade do músculo iliopsoas é um evento
freqüente nos pacientes portadores de paralisia cerebral
espástica (PCE), levando a desequilíbrio muscular na
articulação do quadril e resultando na deformidade em
flexão que é, segundo Miller3, a principal causa da
instabilidade do quadril na PCE.

Nos pacientes com capacidade de deambulação, a
presença da contratura em flexão do quadril geralmente é
associada à flexão do joelho, caracterizando uma marcha
agachada, que é pouco eficiente. Naqueles não deambu-
ladores a associação da deformidade em flexão e adução
acrescida à anteversão e ao valgismo do colo femoral
desviam medialmente o fulcro de movimento da cabeça
femoral em direção ao pequeno trocanter, levando à
subluxação e luxação do quadril. Secundariamente ocorre
deformidade articular com displasia acetabular2.

A contratura em flexão do quadril está, geralmente,
acompanhada de outras deformidades dos membros
inferiores. A musculatura adutora do quadril, os músculos
isquiotibiais e o tríceps sural agravam mais o alinhamento
do membro inferior2.

O tratamento do desequilíbrio muscular deve ser
iniciado quando do diagnóstico e o mais precocemente
possível. Cuidados são orientados quanto ao posi-
cionamento do paciente, na promoção dos alongamentos
musculares e quanto ao eventual uso de órtese de
abdução2.

Nas crianças com deformidades já instaladas o
tratamento deve ser cirúrgico para reequilibrar a
musculatura que atua na articulação do quadril3. As
intervenções cirúrgicas podem ser sobre o tendão do
músculo iliopsoas propriamente dito ou abordar
seletivamente o tendão e manter intacta a parte do músculo
ilíaco.

Inicialmente, o tratamento da deformidade em flexão
do quadril era feito por meio da tenotomia do iliopsoas
junto à inserção no pequeno trocanter. Entretanto,
Grossheim e Hoffer4,5, em 1970, relataram os inconvenientes
da liberação distal do iliopsoas após verificar uma retração
proximal exagerada do tendão acima do nível da
articulação do quadril e associaram este fato ao
enfraquecimento muscular subseqüente.

A tenotomia ou o alongamento exagerado do tendão

do iliopsoas pode provocar diminuição da força muscular
flexora do quadril e implicar em perda funcional,
clinicamente verificada pela dificuldade do paciente em
subir escadas. Bleck6 aconselhou a ressecção modificada
do iliopsoas após observar a mesma retração proximal de
Grosseheim e Hoffer. Matsuo et al.7 descreveram um acesso
anterior ao quadril, lateralmente às estruturas neuro-
vasculares, procedendo ao alongamento por zetaplastia
do tendão do psoas, entre o ligamento inguinal e a região
do pequeno trocanter. Este procedimento também é
utilizado como um dos tempos da operação de Salter8, no
tratamento da displasia congênita do quadril.

Uma técnica que aborda o tendão do músculo psoas
sem interferir com a força muscular é o alongamento
tendíneo seletivo realizado na região intrapélvica. A
desvantagem é que se trata de um acesso próximo ao
feixe neurovascular e ao ducto deferente, no homem. A
principal vantagem é a de preservar a força muscular do
ilíaco.

Carrol9, em 1994, descreveu um procedimento de
abordagem do tendão do psoas na margem da pelve, mas
não apresentou o resultado funcional nos pacientes
tratados. Já Sutherland1 descreveu a mesma técnica de
liberação na margem da pelve como alternativa ao
alongamento intrapélvico em pacientes deambuladores
com PCE, mostrando também os resultados funcionais.

O objetivo deste trabalho é mostrar os resultados
clínicos funcionais dos pacientes com seqüela de PCE e
deformidade em flexão do quadril submetidos à tenotomia
do psoas na margem da pelve.

MÉTODO

Entre julho de 1998 e fevereiro de 2000, 15 pacientes
com PCE (29 quadris) com deformidade em flexão dessa
articulação dos quadris foram submetidos à tenotomia
do músculo iliopsoas na margem da pelve, segundo a
técnica de Sutherland1. A média de idade por ocasião da
cirurgia foi de seis anos e 11 meses (com mínima de três
anos e oito meses, e máxima de 11 anos seis meses). Quatro
pacientes eram do gênero feminino e 11 do masculino.
Quanto ao tipo de distribuição topográfica da lesão
paralítica, sete eram tetraparéticos, sete diparéticos e um
hemiparético.

A cirurgia é iniciada com abordagem anterior na região
da articulação do quadril, abertura de pele e tecido celular
subcutâneo, identificação da fáscia ilíaca e sua secção
vertical. O feixe neurovascular é identificado e afastado
medialmente. A seguir, é dissecado o espaço entre os
músculos sartório e reto femoral. O músculo iliopsoas
está localizado em plano mais profundo2. É realizada
manobra de flexão e rotação interna do quadril com
finalidade de relaxar a musculatura flexora e facilitar o
encontro do tendão que está em situação posterior ao
ventre muscular. O tendão, então, é pinçado e, após ser
inspecionado, é secionado com incisão oblíqua. Após a
tenotomia é realizada a manobra de Thomas para registrar
o grau de correção da deformidade em flexão do quadril.
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No período pós-operatório imediato não foi utilizada
imobilização dos quadris, e os pacientes foram enca-
minhados para fisioterapia no segundo dia.

Para a avaliação ao exame físico, realizado nos
períodos pré, pós-operatório imediato e após seis meses,
foram registradas a amplitude articular passiva dos
quadris, joelhos e tornozelos e graduada a força dos
músculos flexores do quadril, em extensão e em posição
sentada, bem como a contratura em flexão obtida pela
manobra de Thomas.

Nos pacientes deambuladores, a marcha foi registrada
em filme para comparação funcional inicial e após a
cirurgia. Para os não deambuladores foi avaliado o
posicionamento para sentar. Foram utilizadas as respostas
fornecidas pelos pais ou responsáveis dos pacientes quanto
à melhora nas atividades da vida diária.

Foram realizados outros procedimentos cirúrgicos
simultâneos à tenotomia do psoas, dentre eles a tenotomia
dos adutores nos sete quadriparéticos, em três diparéticos
e no único hemiparético. O alongamento dos isquiotibiais
foi feito em 13 pacientes, exceto em dois diparéticos. O
alongamento do tendão de Aquiles foi realizado em três
quadriparéticos e três diparéticos. A osteotomia de rotação
externa femoral foi feita em dois pacientes diparéticos.

RESULTADOS

Os resultados gerais estão ilustrados na Tabela 1. Dos
15 pacientes, três não eram deambuladores e 12 eram
deambuladores, sendo cinco sem auxílio e sete com auxílio.
O teste de Thomas pré-operatório variou de 20° a 40°,

com média de 30º e, no pós-operatório, de zero a 15º, com
média de sete graus.

A avaliação pós-operatória da marcha, feita por
filmagem, mostrou melhora funcional da marcha nos 12
pacientes deambuladores e melhora do posicionamento
nos três pacientes quadriplégicos não deambuladores.

O exame da força muscular dos flexores do quadril
foi difícil de ser quantificado em pacientes com PCE, mas,
aparentemente, ela ficou mantida nos 12 pacientes
deambuladores, ou seja, eles mantiveram a capacidade
de fletir os quadris contra resistência, quando sentados.
Em relação aos três pacientes não deambuladores, a
qualificação da força muscular foi difícil de ser avaliada.

A satisfação dos familiares de todas as crianças pôde
ser confirmada com as respostas positivas à melhora nas
atividades de vida diária nos deambuladores, como maior
facilidade para subir degraus, e melhora da postura nos
três pacientes não deambuladores.

COMENTÁRIOSCOMENTÁRIOSCOMENTÁRIOSCOMENTÁRIOSCOMENTÁRIOS

Os estudos sobre a correção cirúrgica da deformidade
em flexão do quadril em pacientes com PCE evoluíram
nos últimos anos. A tenotomia do iliopsoas feita no
pequeno trocanter em pacientes deambuladores produz,
no período pós-operatório, fraqueza dos flexores do
quadril, com repercussão desfavorável na marcha. Esta
fraqueza, segundo Bleck6,10-12, advém da grande retração
que o tendão sofre no pós-operatório. Isto pôde ser
confirmado no seu trabalho publicado em 19706, no qual
este autor isolou o tendão do psoas, colocou sobre ele um

Tabela 2. Distribuição dos pacientes com PCE submetidos à tenotomia do psoas na margem da pelve
quanto à idade por ocasião da cirurgia, tipo de comprometimento neurológico e medidas angulares
obtidas na manobra de Thomas nos períodos pré, per e pós-operatório

Arquivos Brasilerios de Paralisia Cerebral 2004; 1(1):61-64Arquivos Brasilerios de Paralisia Cerebral 2004; 1(1):61-64Arquivos Brasilerios de Paralisia Cerebral 2004; 1(1):61-64Arquivos Brasilerios de Paralisia Cerebral 2004; 1(1):61-64Arquivos Brasilerios de Paralisia Cerebral 2004; 1(1):61-64

Nome Idade Diagnóstico Deambulação Manobra de Thomas  

    Pré-operatório Peri-operatório Pós-operatório 
A H O 06 +04 Quadriplegia com auxílio 30° 0° 10° 
J G C 04 +06 Diplegia sem auxílio 35° 0° 5° 
A J G S 08 +02 Diplegia com auxílio 20° 0° 0° 
F J S D 05 +04 Diplegia com auxílio 30° 0° 5° 
A W R S 04 +00 Quadriplegia não 30° 0° 10° 
O C O F 09 +04 Diplegia sem auxílio 20° 0° 5° 
L H A N 05 +03 Quadriplegia com auxílio 20° 0° 5° 
F L M 10 +09 Hemiplegia sem auxílio 30° (E) 0° (E) 0° (E) 
A S S 05 +11 Diplegia com auxílio 20° 0° 0° (D) 
M T S 11 +06 Quadriplegia com auxílio 40° 0° 15° 
H R S 07 +08 Quadriplegia com auxílio 40° 0° 15° 
R V G F 04 +02 Quadriplegia não 40° 0° 15° 
C P Q S 10 +01 Diplegia sem auxílio 30° 0° 0° 
L B 03 +08 Quadriplegia não 35° 0° 10° 
D A 08 +02 Diplegia sem auxílio 30° 0° 0º 

Média
 

30º 
 

0º 
 

7º 
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agrafe antes da tenotomia e realizou radiografias pré e
pós-operatórias que puderam demonstrar a grande
retração sofrida pelo coto proximal do tendão. Confirmada
a perda da força muscular, houve a necessidade de se
criar uma nova técnica cirúrgica que corrigisse a
deformidade, sem provocar enfraquecimento significativo.

A tenotomia intrapélvica do psoas, que substituiu a
tenotomia no pequeno trocanter, é um método de se tratar
a deformidade com o objetivo de não interferir significa-
tivamente na força muscular. Entretanto, é uma técnica
mais invasiva, mais difícil e que exige cuidados ao abordar
o tendão do psoas.

A tenotomia do psoas realizada na margem da pelve
é um procedimento que não altera significativamente a
força muscular flexora do quadril; porém, é mais seguro,
mais fácil, menos invasivo e, aparentemente, tão efetivo
quanto a tenotomia intrapélvica no tratamento da
deformidade em flexão do quadril.

Na avaliação desse trabalho no exame clínico foi dada
ênfase à manobra de Thomas13. Embora não seja uma ma-
nobra precisa, é usada rotineiramente na avaliação dos
pacientes e pareceu ser adequada na determinação da
deformidade. A filmagem pré e pós-operatória foi usada
como método alternativo ao laboratório de marcha e, em-
bora não o substitua e careça de avaliação objetiva,
funciona como registro dinâmico dos eventos e acrescenta
detalhes à avaliação estática.

O seguimento de seis meses mostrou que não houve

perda da correção no período que se seguiu à intervenção
cirúrgica. As deformidades residuais observadas talvez
tenham sido causadas por perda de elasticidade cápsulo-
ligamentar secundária à deformidade principal e que,
durante o transoperatório, se negativara com a manobra
de Thomas, em função do relaxamento provocado pela
anestesia. O tratamento de reabilitação iniciada no primeiro
dia pós-operatório e mantida durante os meses seguintes,
o que pode ter contribuído para manter a correção da
deformidade em flexão do quadril.

A revisão da literatura mostra que a indicação da
correção cirúrgica da deformidade em flexão do quadril
deve ser realizada quando a deformidade é maior que 20°,
pois, a partir daí, a interferência com a marcha passa a ser
importante14. A avaliação pré e pós-operatória da força
muscular bem como a medida da deformidade e da am-
plitude de movimentos realizada com o goniômetro foi
prejudicada pela falta de cooperação das crianças. A sa-
tisfação dos familiares confirmada pelas respostas
positivas às perguntas induzidas foi um método subjetivo
de avaliação, mas que, mesmo assim, demonstrou ser um
parâmetro confiável na avaliação global do paciente com
paralisia cerebral.

A tenotomia do psoas na margem da pelve é um proce-
dimento simples, de baixa morbidade e tecnicamente repro-
dutível que corrige a deformidade em flexão leve a
moderada do quadril e contribui para preservar a força de
flexão.
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