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RESUMO 

As pessoas com Paralisia Cerebral (PC) apresentam limitações neuromotoras e 

sensoriais, que levam à permanência de padrões anormais de postura e movimento. 

Todos estes factores vão influenciar o desempenho funcional da criança com PC. Com 

isto, é necessário que as crianças com PC executem actividades que estimulem o seu 

desenvolvimento global, e deste modo superem as suas dificuldades. Assim, o objectivo 

do nosso estudo  foi verificar quais as diferenças dos efeitos induzidos por diferentes 

programas de Actividade Física nos indíviduos com Paralisia Cerebral 

institucionalizados ao nível das tarefas relacionadas com o desempenho funcional. 

Foi constituída uma amostra de 37 indíviduos com PC instituicionalizados, com 

idade média de 10,89 (3-16 anos), divididos em dois grupos com prática de actividade 

física diferenciada. 

Foram realizadas entrevistas aos técnicos que trabalham com as crianças 

instituicionalizadas, utilizando o teste PEDI (Pediatric Evaluation of Disability 

Inventory), tendo sido utilizadas a Parte I (habilidades funcionais) e a Parte II 

(assistência do técnico) nas áreas de auto-cuidado e mobilidade. Para classificar as 

crianças de acordo com a gravidade do comprometimento neuromotor foi utilizado o 

GMFCS (Gross Motor Function Classification System). Por último foi entregue um 

questionário (adaptado de Baecke, 1882) acerca da actividade física praticada pelos 

indíviduos. 

Para a análise estatística foi efectuada um teste não paramétrico com o coeficiente 

de correlação de spearman de modo a verificar a relação entre variáveis auto-cuidado, 

mobilidade, assistência do técnico ao auto-cuidado e assistência do técnico à 

mobilidade. Para verificar a relação do desempenho funcional nos dois grupos e nos 

subgrupos (nível de severidade motora) foi efectuado o teste Mann-Whitney. 

Os resultados do estudo indicam que existe uma correlação positiva entre todas as 

variáveis de desempenho funcional. Verificou-se que não existem diferenças 

estatísticamente significativas nos valores totais das variáveis do desempenho funcional 

entre os dois grupos, bem como, em função da severidade motora. Os valores do grau 

de severidade motora referem que quanto maior o grau de severidade, maior a 

dificuldade no desempenho funcional.  

Palavras-chave: Paralisia Cerebral; Desempenho Funcional; Actividade Física 

diferenciada. 
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ABSTRACT 

People with Cerebral Palsy have neuromotors and sensorial limitations, that take to 

the installation of abnormal standards of posture and movement. All these factors will 

influence the functional performance of children with Cerebral Palsy. So, it is necessary 

for children with Cerebral Palsy have activities that encourage global development, and 

exceed their difficulties. In this way, the aim of our study is to determine the differences 

from the effects of different programs of physical activity in functional performance of  

institutionalized individuals with Cerebral Palsy.  

The experiment involved 37 Cerebral Palsy patients between the ages of 3 and 

16 years, divided into two groups with different physical activity. 

Technicians were interviewed through the PEDI (Pediatric Evaluation of 

Disability Inventory), using Part I (functional skills) and Part II (technical assistance) in 

self-care and mobility areas. To classify children according to the severity of 

neuromotor impairment was used the GMFCS (Gross Motor Function Classification 

System). Finally was given a questionnaire (adapted from Baecke, 1882) about the 

physical activity practiced by the childs. 

For statistic analyse was used a nonparametric test with Spearman’s correlation 

coefficient in order to verify the relationship between variables of self-care, mobility, 

technical assistance to self-care and technical assistance to mobility. To investigate the 

relationship of functional performance in both groups and subgroups (motor severity 

level) was used the Mann-Whitney test. 

The results indicate that there is a positive correlation between all variables of 

functional performance. Between total values of functional performance variables in 

both groups, and like functional motor severity, was no statistically significant 

differences. The values of motor severity levels, relate that who have a higher level of 

motor severity, have a bigger difficulty in functional performance. 

Keywords: Cerebral Palsy; Functional Performance; Different Physical Activity. 
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I.  INTRODUÇÃO 

 A definição de Paralisia Cerebral (PC) mais adoptada pelos especialistas é de 

1964, sendo considerada como um distúrbio permanente, embora não variável, do 

movimento e da postura, devido a defeito ou lesão não progressiva do cérebro no ínicio 

de vida (Leite & Prado, 2004). 

A PC pode ser classificada segundo dois critérios: pelo tipo de disfunção motora 

presente, que inclui os tipos atetóide, atáxico, misto e espástico, e pela topografia dos 

prejuízos, ou seja, a localização do corpo afectado, que inclui tetraplegia ou 

quadriplegia, monoplegia, paraplegia, diplegia e triplegia (Ferraretto & Sousa, 1998). 

Segundo Colledge (1999) dependendo da área da lesão do cérebro pode ocorrer 

um ou dois dos seguintes sintomas: rigidez muscular ou espasmos, persistência dos 

reflexos primitivos, dificuldades nas habilidades motoras grossas (como caminhar e 

correr), dificuldade na coordenação motora fina (como escrever e falar), sensações e 

percepções anormais. Estas alterações neuromotoras podem comprometer o 

desempenho funcional, ou seja, as tarefas do dia-a-dia, como por exemplo tomar banho 

e vestir-se (World Health Organization, International Classification of Function and 

Disability, 1999). 

O número de pessoas portadoras de deficiência com um estilo de vida sedentário 

continua a ser considerável e a crescer (Zucheto & Castro, 2002). A prática da 

actividade física tem um papel fundamental no desenvolvimento dos estilos de vida 

saudáveis e benéficos, promovendo a saúde e contribuindo para a prevenção de doenças. 

Para tal, o exercício deve ser realizado regularmente permitindo manter uma forma de 

vida independente e a superação dos problemas na realização das tarefas do quotidiano 

(Llano, Manz, & Oliveira, 2004), funcionando assim como um modo de compensação 

ao decréscimo das habilidades funcionais nas pessoas com Paralisia Cerebral (Gauchard 

et al., 2003). 

No entanto apesar da actividade física ser considerada relevante para a saúde, 

ainda são incertos os padrões de actividade necessários para produzir a máxima saúde, 

tais como: natureza, intensidade, frequência, duração dos exercícios e anos de 

participação (Bouchard et al., 1990). Toda esta problemática levou-nos à realização 

deste estudo, no intuito de poder dar resposta ao seguinte problema: será que existe um 
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programa adequado de exercícios que traga maiores benefícios para o indíviduo com 

Paralisia Cerebral nas suas tarefas do quotidiano.  

Neste contexto, com o presente estudo pretendemos verificar quais as diferenças 

dos efeitos induzidos por diferentes programas de actividade física nos indíviduos com 

Paralisia Cerebral institucionalizados ao nivel das tarefas relacionadas com o 

desempenho funcional. 

Para a realização deste estudo foi aplicado o teste PEDI (Pediatric Evaluation of 

Disability Inventory) a 2 grupos de indíviduos com PC de diferentes instituições e com 

prática de Actividade Física distinta. O teste PEDI é um questionário que avalia o 

desempenho funcional de pessoas em tarefas do quotidiano. Foi também pedido aos 

técnicos que que referissem o grau de severidade motora dos indíviduos com PC, 

através da classificação do GMFCS (Gross Motor Function Classification System). 

Com base no objectivo deste estudo foram colocadas as seguintes hipóteses: 

Ho1: Não existem diferenças estatisticamente significativas no desempenho 

funcional entre os grupos com prática distinta de actividade física. 

Ho2: Não existem diferenças estatisticamente significativas no desempenho 

funcional entre os grupos com prática distinta de actividade física, em função do grau de 

severidade. 

Ho3: Não há associações entre a variável de auto-cuidado, mobilidade e 

assistência do técnico. 

Este estudo em termos estruturais, é constituido por: Revisão da Literatura, onde 

focaremos os principais aspectos relacionados com o indíviduo com Paralisia Cerebral, 

bem como os benefícios da prática de actividade física; na Metodologia são expostos 

todos os procedimentos para a recolha dos dados e respectivo tratamento estatístico; na 

Apresentação dos Resultados, como o próprio titulo indica, são apresentados todos os 

resultados obtidos, que são posteriormente discutidos e comparados com outros estudos 

efectuados. Finalmente são apresentadas conclusões e são tiradas as principais ilações 

do estudo, seguindo-se a sugestão de novas propostas para futuros estudos, e 

Bibliografia. 
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II. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1. Paralisia Cerebral 

2.1.1. Definição de paralisia cerebral 

A Paralisia Cerebral (PC), também conhecida por doença de Little, possui várias 

definições referenciadas. Os primeiros estudos surgiram em 1843, quando o médico 

inglês William J. Little, relacionou casos de PC com a hipoxia péri-natal, ou seja a falta 

de oxigénio durante o parto, prespectivando como um síndrome motor causado durante 

o mesmo (Araújo, 2006). No entanto foi Sigmund Freud, que em 1893, utilizou o termo 

Paralisia Cerebral Infantil, e que mais tarde foi aceite universalmente pela sua forma 

abreviada, para denominar um problema que comprometia gravemente o movimento 

(França, 2000). 

Pode definir-se PC como uma “desordem permanente e não imutável da postura 

e do movimento devido a uma disfunção do cérebro antes que o seu crescimento e 

desenvolvimento estejam completos” (Cahuzac, 1985 citado por Bautista, 1997, p. 293). 

Assim, para este autor, esta desordem além de permanente e definitiva não é evolutiva 

ou progressiva. Segundo ele, esta desordem não possui cura, mas pode ser melhorada. É 

predominantemente uma perturbação motora, podendo surgir durante o período de 

crescimento cerebral, não possuindo assim uma relação com o nível mental. Estes 

estudos estão de acordo com os estudos de Bobath (1989), que descreve a Paralisia 

Cerebral como o resultado de uma lesão ou mau desenvolvimento do cérebro, de 

carácter não progressivo, e que existe desde a infância. Refere também que a lesão 

afecta o cérebro quando este ainda é imaturo interferindo com o desenvolvimento motor 

normal da criança, expressando-se em padrões anormais de postura e movimentos 

associados a um tónus postural anormal. 

A Organização Mundial da Saúde considera incorrecto o uso do termo “Paralisia 

Cerebral”, uma vez que indica uma ausência do funcionamento do cérebro, ou seja, o 

cérebro “paralisado”. Neste sentido a ausência do funcionamento cerebral revela um 

diagnóstico clínico de morte cerebral ou do cérebro completamente paralisado, o que 

não corresponde à sintomatologia de lesão cerebral, já que a lesão pode ocorrer em 

apenas algumas áreas de modo parcial e não necessariamente em todas as áreas do 

cérebro. Como resultado, o termo PC foi substituído por Encefalopatia Crónica da 
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Infância, que se caracteriza por doenças do encéfalo e não por paralisia (Levitt, 2001). 

Por outro lado, Stokes (2000) considera que o uso da expressão Encefalopatia Crónica 

da Infância também é inadequado, uma vez que a mesma pode ser usada para a 

identificação de inúmeras outras afectações, como etiologias e quadros clínicos diversos 

que afectam o Sistema Nervoso Central, mas que não ocasionam sequelas 

neuropsicomotoras como na PC. 

Em 1999 a World Health Organization define Paralisia Cerebral, ou como 

referido, Encefalopatia Crónica da Infância, como uma consequência de uma lesão 

estática, ocorrida no periodo pré, péri ou pós-natal que afecta o Sistema Nervoso 

Central em fase de maturação estrutural e funcional. É uma disfunção 

predominatemente sensório-motora, envolvendo distúrbios no tónus muscular, postura e 

movimentos voluntários. Esta definição é aceite por vários autores, referindo que a 

paralisia cerebral é um grupo de sintomas disfuncionais resultantes de uma afectação 

nas áreas de controlo motor do cérebro. Esta é uma lesão neurológica não progressiva, e 

pode ser originada antes, durante e após o nascimento, manifestando-se  numa perda da 

capacidade funcional sobre o controlo e o movimento voluntário (Amengual, 1992; 

Porretta, 1995; Rosenbaum et al., 2004).  

Segundo estudos recentes da equipa de Vigilância da Paralisia Cerebral (SCPE, 

2000) a nível Europeu, apenas devem ser incluídas no diagnóstico de Paralisia Cerebral, 

crianças que adquirem esta situação, ou seja, a lesão cerebral até aos 5 anos de idade.  

A lesão cerebral compromete o controlo adequado do movimento, originando 

uma desorganização nos mecanismos neurológicos que controlam a postura, o equílibrio 

e o movimento. O cérebro que normalmente transmite aos músculos a forma correcta de 

movimentar-se e controlo da tensão muscular, não o faz de forma adequada e, por esse 

motivo, os músculos que controlam a postura, o equílibrio e o movimento tornam-se 

descoordenados, rígidos ou fracos (Levitt, 2001; Martin, 2006). Surgem assim diversos 

obstáculos ao desenvolvimento motor causados pela lesão cerebral. Entre eles 

destacam-se as perturbações no tónus muscular, os padrões anormais, a persistência das 

reacções primitivas, o comprometimento do controlo motor, do equílibrio e da 

coordenação, a fraqueza muscular e as alterações nas informações sensoriais (Martin, 

2006). 



II. REVISÃO DA LITERATURA 

5 
 

Actualmente, Mancini et al. (2004) designa o termo PC como um distúrbio de 

caráter não-progressivo, que afecta o sistema nervoso central imaturo e em 

desenvolvimento, ocasionando deste modo um déficit ao nível da postura ocasionando 

déficits posturais, de tonicidade e na execução dos movimentos. De acordo com esta 

definição está Rosenbaum (2005), referindo que a definição de Paralisia Cerebral mais 

actual propõe que as desordens do desenvolvimento motor, provêm da lesão cerebral 

primária, são de caráter permanente e mutáveis, ocasionando alterações músculo-

esqueléticas secundárias e limitações no desempenho funcional. 

De acordo com Gericota (1995) a Paralisia Cerebral não é hereditária, mas sim 

resultado de um acidente, deste modo existem várias causas associadas a esta lesão 

cerebral, como poderemos verificar de seguida. 

2.1.2. Etiologia da paralisia cerebral 

As lesões cerebrais, ou seja, as causas da Paralisia Cerebral, podem ser devido a 

factores pré-natais, peri-natais e pós-natais, dependendo do período em que actuam 

(Gericota, 1995; Araújo, 2006). 

Factores pré-natais 

As causas pré-natais actuam desde a concepção até ao início do trabalho de parto 

(Moreira, 2000), relacionando-se então com as condições que afectam o 

desenvolvimento do feto (Araújo, 2006). Estas causas são devidas a prematuridade, 

imcompatibilidade sanguínea, toxoplasmose, meningite, alccolismo, anomalias, 

placentárias (exemplo:desprendimento da placenta); infecção viral congénita, diabetes 

da mãe e exposição a radiações (Moreira, 2000; Araújo, 2006; Ribeiro, 2006).  O autor 

Ribeiro (2006) acrescenta ainda como causas a intoxicação durante a gestação (produtos 

tóxicos ou medicamentos) e anóxias (provocadas por falta de oxigenação do feto, 

devido a insuficiêncaia cardíaca da mãe, hipertensão, anemia, deficiente circulação 

sanguínea e incapacidade dos tecidos do feto em captar oxigénio). 

Factores péri-natais 

Nos países desenvolvidos tem-se vindo a observar um aumento dos casos de 

Paralisia Cerebral, com índices de 1,5 a 2,5 por 1000 nascimentos (Dzienkowskie & 

Smith, 1996).  Segundo Mancini & Fiúza (2002), estes dados são devidos à melhoria 

dos cuidados péri-natais, fazendo com que haja um aumento da sobreviência de crianças 
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prematuras e de baixo-peso, pois segundo a mesma autora a presença de disfunções 

neurológicas ocorre mais nestes casos, do que em crianças com peso dito normal e com 

9 meses de gestação. 

As causas péri-natais actuam desde o começo do parto até ao nascimento do 

bebé (Moreira, 2000; Araújo, 2006; Ribeiro, 2006). Segundo Gericota (1995) estas 

causas de Paralisia Cerebral são à rubéola, sífilis, herpes ou hepatite (infecções 

embrionária), que resultam em malformações cerebrais, oculares, auditivas ou 

cardíacas. A probalidade de ocorrência de lesões cerebrais no parto, que conduzam à 

paralisia cerebral  é maior, sendo deste modo o parto um período crítico. Deste modo, a 

desidratação aguda, parto prolongado, hemorragia intra-craneana, anóxia, traumatismo 

durante o parto (Moreira, 2000; Araújo, 2006; Ribeiro, 2006), uso de instrumentos no 

decorrer do parto (Gericota, 1995; Moreira, 2000), baixo peso ao nascer, parto pélvico 

(Moreira, 2000; Araújo, 2006) e partos prematuros (Araújo, 2006; Ribeiro, 2006) 

podem conduzir à PC. 

Factores Pós-natais 

As causas pós-natais actuam desde o nascimento até à maturação do sistema 

nervoso (2-3 anos). Neste período a paralisia cerebral surge devido a ingestão de 

substâncias tóxicas, traumatismo crâneano-encefálico, imcompatibilidade sanguínea 

fetomaterna causadora de icterícia no recém-nascido (Moreira, 2000; Araújo, 2006) 

(Ribeiro, 2006), enfermidades metabólicas, desidratações e encefalites ou meningites 

(Gericota, 1995; Moreira, 2000; Araújo, 2006; Ribeiro, 2006). O autor Ribeiro (2006) 

acrescenta ainda acidentes cardiovasculares, acidentes anestésicos, doenças infecciosas, 

tumores cerebrais, convulsões e estados febris muito graves. 

2.1.3.Classificação da paralisia cerebral 

Segundo Porretta (1995), os individuos com Paralisia Cerebral normalmente 

exibem uma variedade de sintomas observáveis, dependendo do grau e localização da 

lesão cerebral. Ao longo dos anos, os esquemas que categorizam a PC têm evoluído de 

acordo com a classificação topográfica (local anatómico),  classificação nosológica 

(área do cérebro afectada), e funcional (classificação mais recente). 
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Classificação Nosológica 

Aproximadamente há 40 anos atrás, a Academia Americana de Paralisia 

Cerebral adoptou um sistema de classificação neuromotor para descrever a Paralisia 

Cerebral, baseado na existência de 4 tipos mais comuns, como a de tipo espástica, 

atetose, ataxia e mista (Harryman, 1990; Porretta, 1995; França, 2000).  

Espástica 

Segundo Barreira (1999) a Paralisia Cerebral do tipo espástica afecta 40% a 60% 

da população com Paralisia Cerebral. “Caracteriza-se por uma lesão no sistema 

nervoso piramidal, que compreende as vias motoras piramidais que têm a sua origem 

no córtex cerebral”.  (Barreira, 1999,  p.47). 

A espasticidade resulta de uma afectação nas áreas dos mecanismos motores e 

sistema motor voluntário do cérebro (sistema piramidal) e é caracterizada por um 

aumento do tónus muscular (hipertonicidade), que pode levar a contraturas permanentes 

e deformidades ósseas. Contracções fortes e exageradas são comuns, e em alguns casos 

os músculos contraem-se repetidamente. A espasticidade está também associada a uma 

hiperextensibilidade e falta de controlo dos movimentos voluntários. Devido à 

contração muscular e limitação dos movimentos, podem ter dificuldade em correr e 

saltar, ter convulsões e distúrbios perceptivos (Porretta, 1995). 

Atetose 

A atetose afecta cerca de 20% da população com paralisia cerebral (Barreira, 

1999; França, 2000). Este tipo caracteriza-se por uma afectação ao nível do sistema 

extra-piramidal que ajuda a organizar os movimentos finos e delicados, resultando em 

movimentos involuntários lentos, contorcionados, incontroláveis e imprevísiveis, que 

desaparecem no sono (Minear, 1956; Porretta, 1995; França, 2000; Harryman, 1990). O 

tónus muscular tende a oscilar de hipotonicidade (diminuição) a hipertonicidade 

(aumento), o que resulta numa instabilidade que afecta os músculos que controlam a 

cabeça, pescoço, membros e tronco. São comuns algumas características, como caretas, 

língua para fora, dificuldades em controlar a salivação, no controlo da cabeça 

(geralmente é exibido com a cabeça recuada e posicionada de lado), em ler e falar. Este 

tipo de paralisia normalmente apresentam afasia (prejuízo ou perda da linguagem) e  

dificuldades de articulação (Porretta, 1995).  
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Ataxia 

A ataxia afecta cerca de 10% de toda a população de indíviduos com paralisia 

cerebral. Caracteriza-se por uma afectação ao nível do cerebelo, resultando numa 

alteração do equilíbrio e da coordenação muscular. Verifica-se uma hipotonia e ausência 

de contracção (Minear, 1956; Porretta, 1995; França, 2000). Este tipo de Paralisia 

Cerebral geralmente não é diagnosticada até que a criança tenta caminhar. As pessoas 

com ataxia têm dificuldade nas habilidades motoras básicas, especialmente nas 

actividades de locomoção, como correr e saltar (Porretta, 1995). 

Mista   

Este tipo de Paralisia ocorre quando os sintomas não aparecem isolados, 

podendo a criança apresentar mais do que um quadro clínico (normalmente espástica e 

atetose) (Harryman, 1990; Porretta, 1995; França, 2000). 

Classificação Topográfica 

De acordo com alguns autores, (Harryman, 1990; Amengual, 1992; Porretta, 

1995; Moreira, 2000) a Paralisia Cerebral, em função dos segmentos corporais 

manifesta-se de vários modos.  

Existem dois casos raros de classificação topográfica, como é o caso da 

monoplegia ou monoparésia em que a pessoa apresenta apenas um membro superior 

afectado e a triplegia que se caracteriza pela afectação de três membros. Noutros casos, 

como por exemplo, a diplegia ou diaparésia refere-se a uma pessoa que apresenta  uma 

maior afectação dos membros inferiores e menor envolvimento dos membros 

superiores, a hemiplegia ou hemiparésia que se caracteriza pela afectação de um lado do 

corpo (braço e perna) e a paraplegia ou paraparésia pela afectação dos dois membros 

inferiores. Dois casos graves são a quadriplegia em que os quatro membros são 

afectados e por último a dupla hemiplegia ou dupla hemiparésia em que um dos lados 

do corpo está mais afectado que o outro e cada membro superior mais afectado que o 

inferior do mesmo lado. 
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Figura 1 - Classificação topográfica da Paralisia Cerebral, adaptado de Nan Colledge (1999) 

 

Classificação de acordo com o grau de afectação 

A Paralisia Cerebral de acordo como grau de severidade, tanto de comunicação 

como de mobilidade, é classificada de leve, moderada e severa. As crianças que 

apresentam uma descoordenação ao nível dos movimentos finos, caminham sozinhas 

mas podem apresentar algumas dificuldades de equílibrio e coordenação, e em que a 

linguagem é compreensível, o seu grau de severidade é classificado como leve. As 

crianças com um grau de severidade moderada apresentam os movimentos finos ou 

grossos afectados, caminham com alguma ajuda e a linguagem pode estar afectada, 

apresentando problemas de pronunciação. Por último, a classificação severa é atribuída 

a crianças que apresentam uma incapacidade grave para executar actividades da vida 

diária, como caminhar e usar as mãos, têm dificuldades em pronunciar palavras, 

podendo mesmo ter ausência de fala (Castro & Pinto, 2000). 

Quadriplegia Diplegia 

Hemiplegia Triplegia Monoplegia 
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Classificação  Funcional 

A World Health Organization (2001) tem sensibilizado os profissionais da área 

da saúde na importância da avaliação funcional dos diferentes estados de saúde. As 

consequências funcionais de envolvimento das extremidades superiores e inferiores na 

Paralisia Cerebral, devem portanto, ser classificadas separadamente usando escalas 

funcionais (Rosenbaum, 2005).  

Na actualidade, a literatura tem demonstrado preferência em classificar as 

crianças com Paralisia Funcional de acordo com a sua independência funcional através 

do teste GMFCS  (Palisano & Steven, 2000; Chagas & Defilipo, 2008; Mancini et al., 

2004; Marinho & Souza, 2008; Rosangela & Moura, 2009). O GMFCS (Gross Motor 

Function Classification) classifica a gravidade da afectação neuromotora, 

principalmente no modo de locomoção utilizado pela criança (Mancini et al., 2004) . 

Segundo Palisano & Steven (2000) o teste GMFCS é um sistema de 

classificação que apresenta 5 níveis. Os níveis I e II são atribuídos a pessoas que não 

utilizam qualquer dispositivo para a sua própria locomoção, no entanto no 1º nível o 

indíviduo anda sem limitações, conseguindo subir escadas e realizar actividades como 

correr e saltar, e no 2º nível o indíviduo já anda com limitações, como em actividades ao 

ar livre, nas superfícies irregulares e em locais com muitas pessoas. O nível III diz 

respeito às pessoas que utilizam um dispositivo auxiliar de locomoção em superfícies 

planas, mas para longas distâncias utilizam a cadeira de rodas. O nível IV e V referem-

se a pessoas em que a sua mobilidade está gravemente afectada, em que no 4º nível o 

indíviduo apresenta uma auto-mobilidade gravemente limitada mesmo com dispositivos 

de apoio, utilizando cadeira de rodas e podendo impulsioná-la com a própria força. O 

indíviduo classificado com o nível V apresenta deficiências físicas que restringem o 

controlo voluntário do movimento e a capacidade de manter a cabeça e o pescoço em 

posição normal, possui um afectamento  em todas as áreas de função motora, não 

conseguindo sentar-se nem locomover-se independentemente, sendo transportado numa 

cadeira de rodas por uma 3ª pessoa. 
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Figura 2 - Classificação Funcional de Paralisia Cerebral segundo o GMFCS (Gross Motor Function Classification), 
adaptado de Matthew Heern, My Child Without Limits.org  

Nível I Nível II 

Nível III Nível IV 

Nível V 
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2.2. O Desempenho Funcional, a Actividade Física e o Exercício Físico na Vida das 

Pessoas com Paralisia Cerebral  

Os sinais físicos ou comportamentais do desenvolvimento e maturidade das 

crianças com Paralisia Cerebral são atingidos mais tarde que nas crianças que não 

apresentam nenhuma lesão neuromotora. Como consequência da lesão, o 

desenvolvimento além de atrasado, é limitado e desordenado (Bobath, 1989). Arroyo & 

Oliveira (2007) concordam com o autor, referindo que na maioria dos casos de PC é o 

desenvolvimento motor que está comprometido, podendo o desenvolvimento cognitivo, 

emocional e social estar adequado ao nível de indíviduos na mesma fase de 

desenvolvimento  

A deficiência motora em crianças com traumatismo cranioencefálico grave ou  

paralisia cerebral podem persistir por toda a vida, limitando a sua mobilidade funcional 

e, eventualmente, a sua independência. A percepção da qualidade de vida é muitas vezes 

reduzida, e morbidade secundária pode surgir (Kuhtz-Buschbeck & Stolze, 2003). 

Um dos principais sinais de Paralisia Cerebral é a persistência dos reflexos 

primitivos. São chamados de primitivos porque somente estão presentes no recém-

nascido e são controladaos pelas regiões primitivas do sistema nervoso (medula espinal, 

labirintos do ouvido e a haste do cérebro). Estes reflexos causam mudaças no tónus 

muscular e nos movimentos dos membros. Quando o córtex tem a maturação adequada, 

estes reflexos gradualmente são integrados nos movimentos voluntários. Durante a 

primeira infância, eles dominam os movimentos, e é por volta dos 12 anos de idade que 

a integração dos reflexos primitivos normalmente está completa. O mesmo não ocorre 

com uma criança com Paralisia Cerebral. Nestas crianças, os reflexos primitivos são 

mais fortes que o normal e normalmente seguem desta forma até a vida adulta. Além 

dos reflexos primitivos persistirem, o desenvolvimento das reacções motoras 

automáticas pode demorar ou mesmo nunca ocorrer (Capute, Accardo, & Vining, 1977).  

As características associadas às pessoas com Paralisia Cerebral podem incluir 

perturbações ao nível do  tónus muscular, da postura e da movimentação voluntária, 

persistência de reflexos primitivos, rigidez e espasticidade  (WHO, 1999; Arroyo & 

Oliveira, 2007; Mancini et al., 2004). Uma característica dessas perturbações é a falta de 

controlo sobre os movimentos, devido às modificações adaptativas do comprimento 
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muscular e em alguns casos, resultando em deformidades ósseas (Arroyo & Oliveira, 

2007).  

Segundo Mancini et al. (2004) estas perturbações vão manifestar-se segundo 

padrões específicos de postura e de movimento, podendo interferir não só na aquisição e 

no desempenho de padrões motores básicos, como sentar e andar, mas também de 

actividades da rotina diária, como tomar banho ou vestir-se. 

Como foi referido anteriormente a síndrome neurológica numa pessoa com PC 

apresenta um carácter irreversível, no entanto toda a sintomatologia, ou seja, o tónus 

muscular, a alteração sensorial, a força muscular, a motivação da criança, expectativas 

da família, entre outros, são factores que podem influenciar o desempenho funcional. 

Assim, é no desempenho funcional que a incapacidade da criança é manifestada 

(Marinho & Souza, 2008).  

Brown & Gordon (1987) investigaram o impacto da paralisia cerebral nas 

actividades diárias das crianças e verificaram que estas são mais dependentes dos pais e 

desempenham menor variedade de actividades diárias. Por outro lado Mancini & Fiúza 

(2002) estudaram o mesmo assunto e referiram que mesmo na presença de distúrbios e 

limitações motoras, as crianças com paralisia cerebral tendem a desempenhar 

actividades funcionais de rotina diária num grau de semelhança à das crianças com 

desenvolvimento normal. Mancini justifica esta analogia através de dois factores. Como 

primeiro factor, a semelhança na ordem das habilidades pode reflectir o efeito do 

processo maturacional no desempenho funcional, onde o desenvolvimento de 

componentes específicos de desempenho tais como massa corporal, força e coordenação 

poderiam influenciar progressivamente a realização de actividades funcionais, mesmo 

na presença de paralisia cerebral. Um segundo factor pode ser atribuido à expectativa do 

desempenho dos pais, que ao responderem o questionário influenciaram o mesmo, 

ilustrando assim uma influência do ambiente sobre o desempenho. Apesar de ter havido 

uma semelhança na ordem de disposição das habilidades funcionais nos dois casos, 

algumas diferenças foram observadas. As crianças com PC tiveram 50% mais 

dificuldades na realização de capacidades funcionais de rotina, como lavar as mãos, 

esclarecendo assim o impacto da PC na rotina diária destas crianças. 

O desempenho funcional é inflenciado por aspectos íntrinsecos e extrínsecos 

(factores ambientais) (Vasconcelos & Moura, 2009), limitando as possibilidades 
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funcionais dessas crianças e ampliando as situações de desvantagem no desempenho de 

actividades diárias (Lepage & Noreau, 1998; Vasconcelos & Moura, 2009). 

Vasconcelos & Moura (2009)  referem que quanto mais dependentes as crianças são de 

factores extrínsecos, como o auxílio dos pais na execução de actividades de rotina 

diária, menor possibilidade terão de interagir com o ambiente, dificultando ainda mais o 

seu desenvolvimento motor. Por outro lado, crianças em que desde os seus primeiros 

meses de vida são estimuladas através de estratégias, como por exemplo sentarem-se ou 

andarem, iniciam estes mesmos padrões motores básicos mais cedo do que as crianças 

que não tiveram esta estimulação (Adolph & Berger, 2006) . Arroyo & Oliveira (2007, 

p. 98) concordam referindo que “as oportunidades para o movimento e a exploração do 

ambiente, oferecidas à criança, favorecem a aprendizagem e o desenvolvimento motor”. 

Deste modo é necessário que as crianças com PC possam experimentar várias 

actividades que estimulem o seu desenvolvimento global, com a finalidade de superar 

os seus déficits. 

Segundo Tsutsumi et al. (2004) a actividade física e o desporto é tão importante 

para uma pessoa com incapacidade física como para um indíviduo saudável, pois apenas 

a sua participação desportiva já lhe proporciona grandes benefícios. Pelo contrário, um 

individuo que diminui o seu nível de actividade diária, perderá grande parte da sua 

funcionalidade (Gobbi et al., 2005). Assim é fundamental um tratamento precoce ao 

nível da actividade física em qualquer tipo de paralisia cerebral sempre que for 

observado um atraso no desenvolvimento ou um risco de PC (Marinho & Souza, 2008). 

Antes de continuar, torna-se evidente e necessário esclarecer os conceitos 

fulcrais deste ponto da revisão da literatura: actividade física e exercício físico.  

Deste modo, a World Health Organization (2002) define actividade física como 

“todo e qualquer movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos que 

resulta num gasto energético maior que os níveis em repouso”. Caspersen (1989) define 

o Exercício Físico  como "uma forma da actividade física planeada, estruturada, 

sistemática, efectuada com movimentos corporais repetitivos, em que  os resultados são 

o aprimoramento da potência aeróbica, resistência muscular, força muscular, 

composição corporal e flexibilidade". 

O declínio na quantidade de actividade física praticada pelo Homem tem sido 

tão dramático que uma variedade de problemas de saúde, alimentado por um modo de 
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vida sedentário, aumentou consideravelmente no século XX (Bouchard et al., 1990). 

Barros (2007) está de acordo com o autor, referindo que devido às condições de vida e 

ao progresso tecnológico e sócio-económico a população está cada vez mais sedentária, 

ou seja, nesta situação em vez de ser uma vantagem para a humanidade está a revelar-se 

como fonte de doença por estar a ser mal utilizado. Assim, a promoção de um estilo de 

vida activo constitui actualmente um dos principais desafios de Saúde Pública. Segundo 

o Relatório Mundial de Saúde (WHO, 2002), a inactividade física afecta 17% dos 

adultos em todo o mundo, variando entre 11% a 24% consoante as regiões. Além de ser 

um factor global, a inactividade física é reconhecida como um importante factor de risco 

para a morte prematura, as doenças cardiovasculares, enfarte do miocárdio, alguns tipos 

de cancro, diabetes, entre outros, responsáveis por uma parte significativa da 

mortalidade e morbilidade a nivel mundial. Consequentemente, vários programas para a 

estimulação de um estilo de vida físicamente activos foram concebidos e 

implementados na prática (Calfas et al., 1996).  

Segundo Lopes (2001) a actividade física constitui o contraponto aos malefícios 

da sociedade, como o “stress”, muitas vezes motivado pela sociedade, que leva à 

sedentarização e a graves alterações na saúde. Quando se analisa a importância da 

actividade física para a saúde, à que fazê-lo numa dupla perspectiva, a importância da 

actividade física para a manutenção da saúde, ou seja, para evitar o aparecimento de 

várias doenças e  a importância da actividade física em quem já tem diversos problemas 

ou doenças, evitando que se agravem ou mesmo para auxiliar à sua recuperação (Leite J. 

, 2005). Deste modo, de acordo com Geis (2003) a prática da actividade física de 

manutenção  pode ajudar a manter a mobilidade do sistema locomotor (ossos, músculos, 

ligamentos e tendões) a manter a forma, as qualidades e as capacidades físicas em 

óptimas condições, e por outro lado a actividade física de reabilitação mediante um 

adequado exercício físico pode ajudar sobretudo a recuperar após uma doença, após 

uma lesão e/ou acidente, e recuperar a autonomia física e psíquica (dependendo sempre 

do grau de dependência a que se tiver chegado). 

Nos dias de hoje, assume-se que a actividade física e o desporto têm um papel 

relevante no bem estar geral das populações normais e especiais. Assim, é urgente 

aumentar a consciência da importância de uma maior participação das crianças e dos 

adolescentes, com e sem deficiência, para a prática de programas regulares de 

actividade física. (Barros, 2007). 
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A prática da actividade física regular permite o estabelecimento de interacções 

com os colegas e amigos, o que é muito positivo ao nível da sociabilização. Por outro 

lado, a actividade física é considerada, um desenvolvimento de aptidão física e motora, 

dos desempenhos motores e padrões, tal como desempenhos na água, na dança, em 

jogos individuais e em grupo e no desporto (Winnick, 1990). 

A prática regular de actividade física e desporto promovem no indíviduo, no 

homem e na mulher, de todas as faixas etárias, e incluindo pessoas com deficiência, 

uma série de benefícios físicos, sociais e mentais. A prática moderada e regular da 

actividade física constitui um dos melhores meios para a manutenção da boa saúde e 

melhoria da condição física. Os objectivos da prática da actividade física deverão ser o 

desenvolvimento da força muscular e do bem-estar psicológico e aumento da autonomia 

nas actividades da vida diária (OMS, 1989).  

Uma das tendências da sociedade actual, situa-se na tentativa de aumentar a 

qualidade de vida dos seus membros, nomeadamente dos deficientes, reforçando os 

aspectos relevantes entre actividade física, saúde e tempo livre (Lopes, 2001). Por isto, 

Alberto (2000, p.17), refere ainda que, “… quando se põe questões da qualidade de 

vida da população em geral e na portadora de necessidades especiais, em particular, 

coloca-se sempre este dilema.”.”ACRESCENTAR ANOS À VIDA OU OU VIDA AOS 

ANOS?”…, “… estas pessoas encontram na prática regular do exercicio físico um 

óptimo auxiliar na prevenção primária e secundária das suas patologias, com o fim de 

viverem melhor e por mais tempo, ao fim e ao cabo para acrescentar anos à vida, ou 

seja dando vida aos anos”. 
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2.2.1. Efeitos/Benefícios da Actividade Física das Pessoas com Defeciência Motora 

 

 Segundo Potter (1975, citado por Silva, 2000, p. 42) qualquer que seja o nível de 

prática, os efeitos da actividade física são de três ordens. Estes incluem os efeitos 

fisiológicos (exploração dos limites articulares, controlo do movimento voluntário, 

melhoria da aptidão física e da saúde), psicológicos (domínio do gesto que conduz a um 

aumento da autoconfiança, redução da ansiedade e melhoria da comunicação) e sociais 

(contribuição para o desenvolvimento da autonomia e da integração social). 

 Nos quadros 1 e 2, apresentaremos, de uma forma geral, os benefícios do 

exercício físico, de acordo com Amengual (1992) e Llano, Manz, & Oliveira (2004).  

Quadro 1 - Benefícios do Exercício Físico nos aparelhos e sistemas do corpo humano (adaptado de Amengual, 
1992) 

MUSCULATURA ESQUELÉTICA 

 Aumenta o volume e o número de fibras musculares, e consequentemente aumenta a força e 

resistência; 

 Melhora a rede capilar e a sua anastomose, e consequentemente aumenta a oxigenação devido a 

uma maior contribuição da creatina  e da  hemoglobina, enzima, sais minerais e eliminação do 

ácido lático, o que favorece o metabolismo muscular. 

APARELHO SANGUÍNEO 

 Ocorre um aumento celular dos éritrócitos, e consequentemente da hemoglobina, o que faz com 

que haja uma melhoria da contribuição do oxigénio no tecido e diminuição do tempo de 

recuperação a seguir a um esforço. 

APARELHO RESPIRATÓRIO 

 Aumento da capacidade de captação de oxigénio; 

 Melhora o ritmo respiratório tanto em esforço como em repouso. 

SISTEMA NERVOSO 

 Melhora a coordenação dos movimentos,  pelo encurtamento do período refratário. 

SISTEMA METABÓLICO 

 Melhora o funcionamento glandular, tiroidal e supra-renal, efeito que influência numa melhoria 

da regulação da glicose, reserva de minerais, retenção de sódio e perda de mecanismos de 

termorregulação; 

 Diminui a deposição de gordura. 

SISTEMA CARDIOVASCULAR 

 Melhora a pressão arterial. 
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Quadro 2 - Benefícios do Exercício Físico no que respeita às qualidades físicas (adaptado de Llano, Manz e 
Oliveira, 2004) 

QUALIDADES FÍSICAS  BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO FÍSICO REGULAR 

Resistência Cardiovascular 

 Aumento do volume sistólico que suporta o débito cardíaco; 

 Aumento do volume total de sangue e tónus das veias 

periféricas que reduz a resistência vascular; 

 Redução da resistência vascular que aumenta a dilatação do 

coração e amplifica o volume sistólico; 

 Diminuição da frequência cardíaca de repouso que aumenta o 

enchimento diastólico do ventrículo. 

Força 

 Fortalecimento do sistema músculo-esquelético; 

 Aumenta a força, resistência e tónus muscular; 

 Prevenção da osteoporose; 

 Prevenção de infecções e dores musculares e articulares. 

Velocidade de Reacção 

 Favorece o funcionamento do Sistema Nervoso Central; 

 Estimulação dos reflexos; 

 Incremento da capacidade de reacção; 

 Adiamento do abrandamento da velocidade do movimento; 

 Manutenção da capacidade de coordenação; 

 Reeducação do equílibrio. 

Coordenação e Equílibrio 

 Manutenção ou aumento da força e resistência muscular 

 Manutenção ou aumento da mobilidade articular e elasticidade 

 Melhorias ao nível da memória, concentração e atenção 

 Prevenção e retardamento do declínio do equilíbrio e 

coordenação 

Flexibilidade 

 Fortalecimento dos tendões e ligamentos; 

 Manutenção da elasticidade necessária dos tendões, ligamentos 

e músculos, permitindo uma amplitude de movimentos da 

articulação completa; 

 Melhoria do nível postural; 

 Diminuição do índice de lesões provocadas por quedas 

decorrentes da falta de equílibrio. 

 

Apesar dos benefícios do exercício físico regular já serem reconhecidos à muitos 

anos, só recentemente se tornaram uma questão importante para as pessoas com 

deficiência (Shephard, 1991; Coyle & Santiago, 1995). Inquéritos de base populacional 

têm consistentemente demonstrado que a maioria das pessoas com deficiência são 

menos activas físicamente do que na população geral. O autor Steele et al., (1996) 

concorda referindo que os jovens com deficiência física têm duas vezes mais 

probabilidades de ver mais de quatro horas de televisão por dia do que os jovens sem 

deficiência. Segundo estudos de Rimmer et al., (1999) sobre as pessoas com deficiência 

física, constataram que 54,5% não praticavam actividade física e não faziam qualquer 

tarefa doméstica, sendo muitos completamente sedentários. Um relatório da US 

Department of Health and Human Services (2000) relatou que em 1997 apenas 12% das 

pessoas com deficiência participaram 5 dias/ semana em actividade física moderada por 



II. REVISÃO DA LITERATURA 

19 
 

pelo menos 30 minutos por dia em comparação com 16% das pessoas sem deficiência.  

Este estilo de vida sedentário torna-os mais susceptíveis às condições secundárias de 

saúde , tais como doenças cardiovasculares, obesidade, hipertensão, diabetes tipo II, e 

depressão (Heller et al., 2002). Assim, a promoção de um estilo de vida fisicamente 

activo para pessoas com deficiência é necessária (Ploeg et al., 2004). 

Os jovens com deficiência física, ainda com cérebros em desenvolvimento para 

novas aprendizagens e, por vezes, com dificuldades cognitivas, necessitam de mais 

actividade física do que os adultos (Ploughman, 2008). É reconhecido que o exercício 

tem benefícios no sistema cardiovascular e músculo-esquelético, no entanto, no campo 

do exercício e função cognitiva está a crescer rapidamente (Steele et al., 1996). Hillman 

et al. (2008) afirmam que a actividade física durante a infância pode optimizar o 

desenvolvimento cortical, promover mudanças duradouras na estrutura do cérebro, mas 

para jovens com deficiência, o maior desafio é encontrar maneiras de aumentar a 

actividade física. Como já foi referido os jovens com deficiência são altamente 

sedentários, o que resulta numa menor potência cardiovascular e músculo-esquelética, 

como também menores benefícios cognitivos (Ploughman, 2008). Reynolds & Nicolson 

(2007) num estudo de dois anos com 36 crianças com dificuldades de leitura (alguns 

com dislexia) determinaram que um programa sensório-motor escola-casa, traduzido 

como um reforço escolar, em que trabalhavam o seu desempenho de leitura durante seis 

meses, resultou em melhorias na precisão da leitura, habilidade fonémica, memória de 

trabalho verbal e redução nos sintomas de desatenção, bem como ganhos em testes de 

desempenho padrão da escola. Estes resultados sugerem que os benefícios do exercício 

não são simplesmente cardiovasculares (Ploughman, 2008) . 

Pessoas com uma variedade de deficiências podem-se adaptar ao aumento dos 

níveis de actividade física (Piretti, 1993). Adicionalmente, o exercício regular pode 

melhorar a funcionalidade destas pessoas e, consequentemente, diminuir o nível de 

assistência que as pessoas com deficiência podem precisar para realizar actividades da 

vida diária, aumentando a força muscular, resistência, flexibilidade, equilíbrio e 

eficiência cardiovascular e respiratória (Rimmer et al., 1999).  O exercício pode também 

reduzir a incidência de condições secundárias de pessoas com deficiência (perda da 

função cardio-respiratória e muscular, alterações metabólicas e disfunções sistémicas), 

que pode manter ou melhorar a qualidade de vida (Noreau & Shephard, 1995).  
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Hoje em dia, muitos adultos com paralisia cerebral começam a querer viver em 

casas próprias casas ou em estabelecimentos de atendimento à sociedade, e não em 

instituições do Estado. A mudança para uma comunidade estabelecimento destes 

oferece às pessoas com paralisia cerebral a oportunidade de participar em actividades 

relacionadas com a saúde que à partida seriam inacessíveis (Heller et al., 2002). Além 

disso, o foco nos direitos individuais das pessoas com deficiência tem aumentado o 

interesse de estas participarem em actividades de promoção para a  saúde, de modo a 

manter e/ou melhorar a sua qualidade de vida (Harper & Wadsworth, 1992). 

Consequentemente, os profissionais de saúde e auxiliares desses estabelecimentos, estão 

a ter mais contacto com adultos com deficiência, estando mais preocupados numa maior 

compreensão das actividades adequadas para pessoas com deficiência (Heller et al., 

2002). Blumenthal et al. (1982) referem que a pesquisa está limitada ao facto de como 

aumentar os indivíduos com paralisia cerebral interessados em adoptar o exercício 

regular. Por causa dos benefícios potenciais dos exercícios para adultos com paralisia 

cerebral, os clínicos devem começar a identificar os factores que fazem com que as 

pessoas com deficiência, iniciem ou mantenham o exercício físico.  

As pessoas com Paralisia Cerebral apresentam baixa mobilidade e 

consequentemente são dependentes. O exercício físico no geral, visa combater todas as 

desordens que produz a imobilidade, como a  perda do tónus muscular com alteração 

dos reflexos da postura e coordenação anormal, a atrofia muscular e óssea devido ao 

catabolismo próteico e atrofia do miocárdio, atitudes viciosiosas, contracções 

musculares e limitações articulares (Amengual, 1992; Mancini & Fiúza, 2002). Todos 

estes efeitos sobre os órgãos e sistemas acontecem somente na paralisia cerebral, devido 

à severidade da afectação motora. Nos casos em que há apena uma paralisia numa das 

partes do corpo, estes benefícios serão parciais e estão limitados às partes que possuem 

movimento (Amengual, 1992). 

No quadro 3, apresentaremos o benefício/alterações próprias do exercício físico 

nas pessoas com Paralisia Cerebral.  
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Quadro 3 - Alterações da prática do Exercício Físico das pessoas com Paralisia Cerebral (adaptado de Amengual, 
1992) 

 

As Pessoas com Paralisia Cerebral apresentam uma grande variedade de 

caracterísiticas neurológicas. Sendo assim, é necessário uma grande variedade de 

desportos que possam ser oferecidos a esses atletas. De acordo com a United States 

Cerebral Palsy Athletic Association (USCPAA) os desportos que melhor se adequam a 

essas pessoas são o Arco, Boccia, Bowling, Atletismo, Ciclismo, Equitação, Futebol, 

TÓNUS MUSCULAR 

 Os efeitos no tónus variam segundo a posição que se adopta nas actividades desenvolvidas. 

 Fazer um movimento activo e direcionado, como no exercício físico requer  uma adequação do 

tónus muscular, para que a função a executar seja efectiva.   

POSTURA 

 Melhora a postura, pois na prática do exercício, tanto o treinador  como o jogador devem 

encontrar a capacidade de adoptar uma postura o mais adequada possível para fazer os 

exercícios. 

 Nem sempre se pode obter a postura correcta, mas pode-se melhorar e aperfeiçoar com a prática 

do exercício e melhorando a circulação, procurando sempre a funcionalidade.  

MOVIMENTO 

 O exercício físico ajuda a regular as alterações do movimento próprias dos diferentes tipos de 

paralisia cerebral: movimentos atetósicos, atáxicos, etc. 

EQUÍLIBRIO 

 Melhora o equílibrio, tanto estático como dinâmico. 

 Para que um movimento seja efectuado ou uma postura seja mantida, tem que se ter um tónus 

muscular equilibrado. No exercício físico ocorre uma evolução constante do tónus muscular e 

no centro de gravidade de uma forma reflectida, portanto, implica uma busca constante de 

equilíbrio. 

NÍVEL PSICOMOTOR 

 O exercício físico ajuda a conhecer o próprio corpo, já que, como resultado das dificuldades 

motoras, em muitos casos de paralisia cerebral não estão cientes da relação com o seu corpo e 

com o mundo ao seu redor. 

NÍVEL PSICOSSOCIAL 

 O exercício físico e o desporto contribuem para grandes benefícios a nivel psico-social da 

pessoa com paralisia cerebral, para tal é uma actividade que se pode praticar  de uma forma 

normal, pois, qualquer pessoa se sente aceite se as suas actividades são reconhecidas. 
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Natação, Ténis de Mesa, Tiro ao Alvo, Andebol de Cadeira de Rodas e Desportos de 

Inverno (Mushett et al., 1995). 

Alguns desportos, como a natação, têm a vantagem de oferecer oportunidades 

desportivas a um grande número de atletas. Na água, devido à sua acção da gravidade 

ser quase nula permite à criança executar movimentos que não poderia realizar em solo, 

o que estimula a propriocepção com a execução de movimentos ou posturas não 

habituais que auxiliam para a estruturação da imagem corporal. Também proporciona 

meios de estimulação para o desenvolvimento da fase psicomotora em que se encontra. 

Este desporto pode beneficiar o indíviduo com paralisia cerebral em relação à 

adequação do tónus muscular acentuado, liberando o potencial do movimento 

restringido pelos músculos tensos, permitindo a aprendizagem de actividades 

necessárias para movimentos funcionais através de actividades globais voluntárias e 

motivantes. Além disso, os exercícios de controlo respiratórios são importantes para 

estes pacientes que normalmente possuem alteração da função respiratória (Getz et al., 

2007). 

Segundo Mushett et al. (1995) o Boccia é um desporto adequado para atletas 

com com um grau de deficiência severa. Este é um excelente ensino para a socialização, 

estratégia e controlo. 

De acordo com Copeland (1995) a hipoterapia é uma estratégia de tratamento 

fisioterapêutico que utiliza o movimento dos cavalos, e tem vindo a ser utilizada no 

tratamento de crianças com paralisia cerebral espástica, como noutros casos, tais como 

esclerose múltipla, traumatismo crânio-encefálico, atraso no desenvolvimento, distrofia 

muscular, e distúrbios sensoriais. Uma sessão típica de 30 minutos de hipoterapia 

consiste num período inicial de 5 a 10 minutos de relaxamento muscular, seguido por 

mudanças de posição e exercícios activos dirigidos pelo terapeuta (McGibbon et al., 

1998). Por outro lado, a equitação terapêutica é um método terapêutico que utiliza o 

cavalo como instrumento de reabilitação e desenvolvimento para portadores de 

deficiência ou de necessidades especiais, com a participação de uma equipa 

multidisciplinar (fisioterapeuta, psicólogo, fonoaudiólogo e professor de equitação). 

Nesta abordagem, pretende-se que o indivíduo, para além de receber benefícios 

terapêuticos, aprenda simultaneamente a montar (Costa & Faria, 2001). 
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Os estudos realizados até hoje, relataram os benefícios do movimento dos 

cavalos para crianças com PC, incluindo uma melhoria na função motora grossa, 

coordenação, postura e locomoção. Segundo um estudo de McGibbon et al. (2009) com 

a partivipação de 58 crianças com Paralisa Cerebral espástica, e em que investigou 

numa primeira fase o efeito imediato de uma sessão de 10 minutos de hipoterapia e 

numa segunda fase o efeito de 36 semanas de hipoterapia onde participaram, concluiu 

que após a intervenção houve uma melhoria imediata na simetria da actividade muscular 

dos adutores durante a caminhada em todas as crianças, e uma das crianças começou a 

andar sem ajuda pela primeira vez, após quatro semanas de hipoterapia. 

O ioga é considerado como um tipo de Actividade Física. Este é uma antiga 

filosofia oriental que busca unir as funções psíquicas e físico-orgânicas do ser humano 

integrando os sistemas fisiológicos e a mente. A práctica do ioga é composta por oito 

métodos: yama (abstinência), niyama (observância), ásana (postura), pranayama 

(respiração controlada), prathyaha (privação dos sentidos), dhyana (fixação da atenção), 

dharana (contemplação) e samadhi (concentração absoluta). Das modalidades de ioga, o 

Hatha Yoga (ioga do corpo ou ioga físico), uma modalidade de ioga que envolve 

exercícios respiratórios (pranayamas) e posturas (ásanas), é o mais praticado em países 

ocidentais (Warrier & Gunawan, 1997). Segundo Vempatiet al. (2005) alguns estudos 

demostraram que algumas ásanas, alguns tipos de pranayamas e outras modalidades de 

relaxamento podem melhorar o controlo da pressão arterial em indíviduos saudáveis e 

em pacientes hipertensos.  Não existem estudos realizados acerca dos benefícios do Ioga 

nas pessoas com Necessidades Especiais, no entanto de acordo com Pinheiro et al. 

(2007) a meditação é considerada uma fonte de redução do stress e ansiedade, o que 

poderá ser um complemento a todas as outras actividades terapêuticas para estes 

indíviduos. 
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III. METODOLOGIA 

3.1. Caracterização da amostra 

A amostra deste estudo foi constituída por 37 elementos portadores de PC, em 

que 19 indivíduos foram do sexo masculino e 18 do sexo feminino.  

Todos os elementos que constituíram a amostra integram as instituições APCG 

(Associação de Pralisia Cerebral de Guimarães) do distrito de Braga, e a APCVR 

(Associação de Paralisia Cerebral de Vila Real) do distrito do Porto.  

Conforme se apresenta no quadro 4, os indivíduos da amostra apresentam um 

valor médio de idades 10,89 (± 3,70) compreendida entre os 3 e os 16 anos. 

Quadro 4 - Caracterização dos elementos que construíram a amostra 

Definição dos elementos que construíram a amostra 

 N Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 

Idade 37 3 16 10,89 3.70 

 

3.2. Instrumentos ou materiais utilizados 

Desempenho Funcional: Para avaliar o desempenho funcional foi utilizado o teste 

Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI). 

Grau de Severidade Motora da Doença: O nível de severidade da doença foi 

classificado com base no sistema de Classificação da Função Motora Grossa (Gross 

Motor Function Classification System – GMFCS). 

Actividade Física: Foi realizado um questionário ao responsável pelo indivíduo em 

estudo, sendo registada essa informação num inquérito (Questionário de Baecke) que se 

encontra em anexo.  
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3.3. Procedimentos 

3.3.1. Procedimentos para a constituição da amostra 

Em primeira instância foi feito um contacto prévio com o/a responsável pela 

instituição, onde existissem pessoas portadoras de PC em reabilitação, com o intuito de 

recrutar voluntários. Depois foi entregue um requerimento de colaboração que 

descriminava o objectivo do estudo assim como os procedimentos a ter em conta para o 

levantamento dos dados. 

Após ter sido emitido um parecer positivo por parte da instituição, foi 

explicado aos técnicos que trabalhassem com os indíviduos com PC, como o estudo iria 

ser realizado.  

3.3.2. Procedimento para a recolha de dados 

Os dados foram recolhidos nas instituições onde estava inserida a população 

alvo, à hora definida pelo responsável pela mesma. 

Para a realização do nosso estudo, todos os indivíduos da amostra foram 

submetidos aos mesmos critérios de avaliação. Desta forma, os dados foram observados 

e registados sempre pelo mesmo observador, assim como todos os instrumentos 

utilizados para proceder à avaliação foram sempre os mesmos. 

I. Desempenho Funcional 

Os indíviduos foram avaliados pelo teste funcional norte-americano Pediatric 

Evaluation of Disability Inventory (PEDI), traduzido para português por Marisa Cotta 

Mancini e utilizado em diversos estudos e por vários autores (Mancini & Fiúza, 2002; 

Mancini et al., 2004; Vos-Vromans et al., 2005; Getz et al., 2007; Rosangela & Moura, 

2009). O PEDI é uma avaliação realizada através de entrevista com pais ou responsáveis 

que possam  informar sobre o desempenho funcional de pessoas em tarefas do dia-a-dia.   

Esta avaliação é dividida em três partes que referem três áreas do desempenho 

funcional. A primeira parte do teste descreve as habilidades funcionais das pessoas nas 

áreas de auto-cuidado com 73 questões, subdivididas em 15 parâmetros (textura dos 

alimentos, utilização de utensílios, utilização de recipientes para beber, higiene oral, 

cuidados com o cabelo, cuidados com o nariz, lavagem de mãos, lavagem do corpo e 
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cara, casacos/roupa aberta à frente, fechos, calças, sapatos/meias, tarefas de casa-de-

banho, controlo urinário e controlo intestinal); mobilidade com 59 questões, 

subdivididas em 14 parâmetros (mobilidade na sanita, mobilidade na cadeira/cadeira de 

rodas, mobilidade no carro, mobilidade no autocarro, mobilidade na cama,  mobilidade 

na banheira, métodos de locomoção em ambiente interno, locomoção em ambiente 

interno: distância/velocidade, locomoção em ambiente interno: arrastar/pegar em 

objectos, locomoção em ambiente externo: métodos, locomoção em ambiente externo: 

distância/velocidade, locomoção em ambiente exeterno: superfícies, subir escadas e 

descer escadas); e função social com 65 questões, subdivididas em 13 parâmetros 

(compreensão do significado da palavra, compreensão de sentenças complexas, uso 

funcional da comunicação, complexidade da comunicação expressiva, resolução de 

problemas, jogo social interactivo (adultos), interacção com os companheiros (crianças 

de idade semelhante), brincar com objectos, auto-informação, orientação temporal, 

tarefas domésticas, auto-protecção e função comunitária). Cada questão desta primeira 

parte recebe 1 valor se o indíviduo for capaz de desempenhar, e 0 valores se o indíviduo 

não for capaz de desempenhar. A soma dos valores obtidos resulta num total bruto da 

pontuação para cada uma das três áreas de habilidades funcionais. A segunda parte do 

teste PEDI quantifica o auxílio prestado pelos pais ou responsáveis à criança para 

desempenhar 8 tarefas de auto-cuidado (alimentação, higiene pessoal, banho, vestir – 

banho superior do corpo, vestir – parte inferior do corpo, casa-de-banho, controlo 

urinário e controlo intestinal), 7 tarefas de mobilidade (mobilidade na sanita, mobilidade 

no carro, mobilidade na cama, mobilidade na banheira, locomoção em ambiente interno, 

locomoção em ambiente externo e escadas) e 5 tarefas de função social (compreensão 

funcioanl, expressão funcional, resolução de problemas em parceria, brincar com um 

companheiro e segurança). Nesta parte a quantidade de assistência é avaliada segundo 5 

categorias: 0 (assistência total), 1 (assistência máxima), 2 (assistência moderada), 3 

(assistência mínima), 4 (supervisão) e 5 (independente). A terceira parte do PEDI 

constitui as modificações do após reabilitação, na realização de tarefas funcionais pelo 

indíviduo, sendo avaliada em N (nenhuma), C (criança), R (reabilitação) e E 

(extensiva). 

Foram utilizadas a Parte I (habilidades funcionais) do questionário nas áreas de 

auto-cuidado e mobilidade, e a Parte II (assistência do responsável) nas mesmas áreas 

referidas anteriormente. 



III. METODOLOGIA 

27 
 

II. Grau de severidade Motora da Doença 

O nível de severidade da doença foi classificado com base no Sistema de 

Classificação da Função Motora Grossa (Gross Motor Function Classification System – 

GMFCS). De acordo com essa classificação, a gravidade do comprometimento 

neuromotor é descrita de acordo com a forma de locomoção utilizada pelo indíviduo 

com Paralisia Cerebral. 

Os níveis I e II são atribuídos aos indíviduos que apresentam uma locomoção 

independente, o nível III é atribuído às pessoas que andam com algum auxílio (ex: 

andarilho, órteses, bengala), o nível IV e V a quem utliza cadeira de rodas, em que no 

nível IV é o próprio indíviduo que a conduz, e no nível V os indíviduos deslocam-se 

com a ajuda de uma 3ª pessoa.   

Para o nosso estudo, os indíviduos classificados com os níveis I e II foram 

considerados com o grau de severidade leve (1), os do nível III  com o grau de 

severidade moderado (2) e os do nível IV e V com o grau de severidade grave (3). Esta 

adaptação da escala original (GMFCS) foi baseada em critérios funcionais e é 

consistente com a classificação, já tendo sido utilizada por diversos autores (Palisano et 

al, 1997; Palisano & Steven, 2000; Wood & Rosenbaum, 2000).  

III. Actividade Física 

O questionário de actividade física por nós utilizado foi adaptado de Baecke, 1882 . 

Utilizamos a parte da actividade física desportiva do referido questionário, considerando 

os tipos de actividade física e o número de horas por semana. Com base nas infornações 

recolhidas foram criados dois grupos com prática diferenciada entre si, mas idêntica 

entre os indíviduos do grupo.   

3.4. Critérios de inclusão no estudo  

I. Para poder integrar na amostra, os indivíduos tinham que apresentar o 

diagnóstico de PC; 

II. Os indivíduos portadores de PC integrados na amostra deverão estar inseridos 

em associações/instituições (APCG e APCVR) e devem ter idade máxima de 16 

anos.  
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3.4.1. Critérios de inclusão no grupo 1  

I. Têm que obedecer aos parâmetros I e II do ponto 3.4; 

II. Para o indivíduo fazer parte do grupo necessita de apresentar uma prática 

de actividade física diferenciada do grupo 2 e idêntica à dos indivíduos do 

mesmo grupo.  

3.4.2. Critérios de inclusão no grupo 2 

I. Têm que obedecer aos parâmetros I e II do ponto 3.4; 

II. Para o indivíduo fazer parte do grupo necessita de apresentar uma prática 

de actividade física diferenciada do grupo 1 e idêntica à dos indíviduos do 

mesmo grupo. 

3.5. Critérios de exclusão  

I. Serão excluídos todos os sujeitos que não obedeçam às alíneas I e II do ponto 

3.4; 

II. Serão excluídos os sujeitos portadores de PC que não seenquadrem com as 

actividades físicas dos grupos 1 e 2. 

3.6. Variáveis de estudo 

3.6.1. Variáveis Independentes 

I. Prática de actividade física. 

II. Grau de Severidade Motora (leve, moderada, severa). 

3.6.2. Variáveis Dependentes 

I. Desempenho Funcional (auto-cuidado, mobilidade, assistência do técnico 

ao auto-cuidado, assistência do técnico à mobilidade). 

3.7. Análise estatística  

Para o tratamento estatístico dos dados das variáveis auto-cuidado, mobilidade, 

assistência do técnico ao auto-cuidado e assistência do técnico à mobilidade, foi 

efectuado o teste Kolmogorov-Smirnov para avaliar a distribuição normal dos dados, e 
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apreciar a simetria (skweness) e achatamento (kurtosis) da curva. Após ter sido aplicado 

este teste verificamos que os dados não possuem uma distribuição normal, assim para o 

tratamento estatístico recorremos a testes não paramétricos. 

A comparação entre os valores das variações de auto-cuidado, mobilidade, 

assistência do técnico ao auto-cuidado e assistência do técnico à mobilidade foi 

efectuada uma correlação não paramétrica com o coeficiente de correlação de 

spearman. 

Para testar a diferença dos valores de auto-cuidado, mobilidade, assistência do 

técnico ao auto-cuidado e assistência do técnico à mobilidade para 2 amostras 

independentes foi efectuado o teste Mann- Whitney. Em seguida isolamos os casos em 

função do nível de severidade na locomoção (leve, moderada e severa) e testamos as 

diferenças nas variáveis auto-cuidado, mobilidade, assistência do técnico ao auto-

cuidado e assistência do técnico à mobilidade, através do teste Mann-Whitney. 

À posteriori, no sentido de identificar o comportamento e variabilidade das 

distâncias de ligação entre os grupos, foram analisadas algumas estatísticas descritivas 

(média, máximo, mínimo, desvio padrão). 

O tratamento estatístico foi efectuado no programa SPSS, versão 17.0, e o nível de 

significância foi estabelecido em 0,05. 
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IV. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS  

Caracterização da prática de actividade física de cada um dos  grupos 

A prática de actividade física dos grupos foi recolhida através do questionário de 

Baecke (1982) e foram caracterizadas as actividades exercidas e o número de horas 

semanais. 

Quadro 5 - Caracterização da prática desportiva do grupo I 

Quadro 6 - Caracterização da prática desportiva do grupo II 

O Grupo I é constituído por 18 indivíduos com uma média de idades de 12,28 

anos (±3,10). Como refere o quadro 6, a sua prática de actividade física inclui as 

actividades de hipoterapia, equitação terapêutica, hidroterapia e fisioterapia com 2 aulas 

Caracterização do grupo I 

Nº de 

indíviduos 

Média de 

Idades 
Actividades 

Nº 

Aulas/Semana 
Duração TOTAL 

18 
12,28 

(±3,10) 

Hipoterapia 2 45’ 90’ 

Equitação Terapêutica 2 45’ 90’ 

Hidroterapia 2 45’ 90’ 

Fisioterapia 2 45’ 90’ 

TOTAL 360’ 

  

Caracterização do grupo II 

Nº de 

indíviduos 

Média de 

Idades 
Actividades 

Nº 

Aulas/Semana 
Duração TOTAL 

19 
9,58 

(±3,80) 

Hipoterapia 2 45’ 90’ 

Ioga 1 45’ 45’ 

Hidroterapia 3 45’ 135’ 

Fisioterapia 2 45’ 90’ 

TOTAL 360’ 
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de 45 minutos semanais cada, o que faz um total de 360 minutos/semanais. O Grupo II é 

constituído por 19 indivíduos com uma média de idades de 9,58 anos (±3,80). A sua 

prática de actividade física inclui as actividades fisioterapia e hipoterapia com 2 aulas 

de 45 minutos semanais cada, hidroterapia com 3 aulas semanais de 45’ e, ioga com 1 

aula de 45 minutos, o que faz um total de 360 minutos/semanais. 

Desempenho Funcional  

A análise do desempenho funcional com relação dos dois grupos foi efectuada 

através da análise estatística descritiva, com determinação da média, desvio padrão, 

mínimo e máximo. 

Quadro 7 - Caracterização do desempenho Funcional tendo em conta a prática de actividade física nos 2 grupos 

 
X  DP Mín. Máx. 

P 

Auto-cuidado 
Grupo I 45,61 30,75 0 73 

0,99 
Grupo II 47,05 27,51 1 73 

Mobilidade 
Grupo I 30,78 27,95 0 64 

0,26 
Grupo II 37,05 27,66 1 64 

Assistência ao 

auto-cuidado 

Grupo I 21,28 16,76 0 40 
0,33 

Grupo II 24,53 16,60 0 40 

Assistência à 

mobilidade 

Grupo I 18,44 15,78 0 35 
0,58 

Grupo II 20,89 15,33 0 35 

*A diferença de médias é estatisticamente significativa (p ≤ 0,05) 

 

Relativamente aos valores máximos obtidos nas variáveis dependentes (auto-

cuidado, mobilidade, assistência do técnico ao auto-cuidado e assistência do técnico à 

mobilidade) ambos os grupos obteram pontuação máxima, exactamente 73, 64, 40 e 35. 

Na variável auto-cuidado verificou-se uma média de 45,61 pontos (DP = 30,75) 

no grupo I e de 47,05 (DP = 27,51) no grupo II, enquanto que na variável mobilidade 

verificou-se uma média de 30,78 (DP = 27,95) no grupo I e de 37,05 pontos no grupo II 

(DP = 27,66). Em relação à área de assistência ao auto-cuidado verificamos uma média 

de 21,28 (DP = 16,76) no grupo I e de 24,53 (DP = 16,60), e na área de assistência à 

mobilidade a média da amostra foi de 18,44 pontos (DP = 15,78) no grupo I e de 20,89 

(DP = 15,33) no grupo II.  
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Pode verificar ainda através de observação do quadro 7, que não existem 

diferenças estatisticamente significativas nas variáveis dependentes tendo em conta os 2 

grupos. 

Grau de severidade Motora Leve 

Quadro 8 - Caracterização do desempenho funcional tendo em conta o grau de severidade leve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para verificar as diferenças entre os dois grupos relativamente aos sujeitos com 

grau de severidade leve foi aplicado o Mann-Whitney Test, e como se pode verificar 

através da análise do quadro 8 não existem diferenças estatisticamente significativas nas 

diferentes variáveis entre os dois grupos. 

A amostra pertencente ao grau de severidade leve é de 8 elementos no grupo I  e 

de 9 no grupo II. Relativamente à análise efectuada aos indíviduos com o grau de 

severidade leve (1) verificou-se na variável auto-cuidado uma média de 71,25 pontos 

(DP = 2,55) no grupo I e 68,78 (DP = 6,89) para o grupo II. Na variável mobilidade 

verificou-se uma média de 54,88 (DP = 15,87) na amostra I e de 62,44 (DP = 1,88) para 

o grupo II.  

Em relação à variável assistência ao auto-cuidado verificou-se uma média de 

36,75 (DP = 2,61)  no grupo I e de 38,33 (DP = 2,18) no grupo II, e na assistência à 

mobilidade verificou-se uma média de 33,62 (DP = 2,33) no grupo I  e de 34, 56 (DP = 

0,73) no grupo II. 

 

X  DP Mín. Máx. 
P 

Auto-cuidado 
Grupo I 71,25 2,55 67 73 

0,54 
Grupo II 68,78 6,89 52 73 

Mobilidade 
Grupo I 54,88 15,87 16 64 

0,06 
Grupo II 62,44 1,88 59 64 

Assistência 

ao auto-

cuidado 

Grupo I 36,75 2,61 33 40 
0.24 

Grupo II 38,33 2,18 35 40 

Assistência à 

mobilidade 

Grupo I 33,62 2,33 29 35 
0,74 

Grupo II 34,56 0,73 33 35 

*A diferença de médias é estatisticamente significativa (p ≤ 0,05) 
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Os valores mínimos encontrados foram respectivamente 52 na variável auto-

cuidado para o grupo II e 16, 33, 29 nas restantes variáveis dependentes do desempenho 

funcional para o grupo I em todas as variáveis dependentes e os valores máximos foram 

idênticos para todos os grupos em todas as variáveis, respectivamente 73, 64, 40 e 35.  

Grau de Severidade Motora Moderado 

Quadro 9 - Caracterização do Desempenho Funcional tendo em conta o grau de severidade moderado 

A amostra pertencente ao grau de severidade moderada é de 4 elementos no 

grupo I e de 3 elementos no grupo II.  

Como se pode verificar no quadro 9, relativamente à análise efectuada ao 

indíviduos com o grau de severidade moderada (2) verificou-se na variável auto-

cuidado uma média de 52,75 pontos (DP = 17,61) no grupo I e 53,67 (DP = 17,62) para 

o grupo II. Na variável mobilidade verificou-se uma média de 26,75 (DP = 23,11) na 

amostra I e de 36,00 (DP = 15,59) para o grupo II. Em relação à variável assistência ao 

auto-cuidado verificou-se uma média de 18,25 (DP = 14,29)  no grupo I e de 28,00 (DP 

= 13,12) no grupo II, e na assistência à mobilidade verificou-se uma média de 15,75 

(DP = 9,67) no grupo I  e de 19,67 (DP = 13,20) no grupo II. 

Observando o quadro 9 verificamos que não existem diferenças estatisticamente 

significativas entre os grupos na relação das variáveis dependentes com o grau de 

severidade moderado. 

 

X  DP Mín. Máx. 
P 

Auto-cuidado 
Grupo I 52,75 17,61 38 73 

0,86 
Grupo II 53,67 17,62 35 70 

Mobilidade 
Grupo I 26,75 23,11 10 59 

0,86 
Grupo II 36,00 15,59 27 54 

Assistência 

ao auto-

cuidado 

Grupo I 18,25 14,29 6 33 
0,40 

Grupo II 28,00 13,12 14 40 

Assistência à 

mobilidade 

Grupo I 15,75 9,67 8 28 
0,86 

Grupo II 19,67 13,20 8 34 
*A diferença de médias é estatisticamente significativa (p ≤ 0,05) 
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O valor mínimo encontrado foi respectivamente 6 para o grupo I na variável 

assistência ao auto-cuidado. 

Grau de Severidade Motora Grave 

Quadro 10 - Caracterização do Desempenho Funcional tendo em conta o grau de severidade grave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A amostra pertencente ao grau de severidade grave é de 6 elementos no grupo I 

e de 7 elementos no grupo II.  

Relativamente à análise efectuada ao indíviduos com o grau de severidade grave 

(3), observando o quadro 10,  verificou-se na variável auto-cuidado uma média de 6,67 

(DP = 10,33) no grupo I e 16,29 (DP = 16,40) para o grupo II. Na variável mobilidade 

verificou-se uma média de 1,33 (DP = 0,82) na amostra I e de 4,86 (DP = 5,73) para o 

grupo II.  

Em relação à variável assistência ao auto-cuidado verificou-se uma média de 

2,67 (DP = 4,13)  no grupo I e de 5,29 (DP = 6,29) no grupo II, e na assistência à 

mobilidade verificou-se uma média de 0 pontos (DP = 0,00) no grupo I  e de 3,86 (DP = 

5,21) no grupo II. 

Como se pode verificar não existem diferenças estatisticamente significativas 

entre os grupos na relação das variáveis dependentes com o grau de severidade grave. 

 

X  DP Mín. Máx. 
P 

Auto-cuidado 
Grupo I 6,67 10,33 0 20 

0,14 
Grupo II 16,29 16,40 1 48 

Mobilidade 
Grupo I 1,33 0,82 0 2 

0,10 
Grupo II 4,86 5,73 1 17 

Assistência 

ao auto-

cuidado 

Grupo I 2,67 4,13 0 8 
0,45 

Grupo II 5,29 6,29 0 18 

Assistência à 

mobilidade 

Grupo I 0,00 0,00 0 0 
0,23 

Grupo II 3,86 5,21 0 13 

* A diferença de médias é estatisticamente significativa (p ≤ 0,05) 
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Os valores mínimos encontrados foram respectivamente 0 para o grupo I nas 

áreas de auto-cuidado, assistência ao auto-cuidado e assistência à mobilidade e para o 

grupo II nas áreas de assistência ao auto-cuidado e assistência à mobilidade, e os valores 

máximos verificaram-se no grupo II em todas as variáveis do desempenho funcional, 

respectivamente 48, 17, 18 e 13. 

 Relação entre as variáveis  

 De seguida, passamos a apresentar a matriz de correlação (coeficiente de 

Spearman) para as variáveis dependentes (auto-cuidado, mobilidade, assistência do 

técnico ao auto-cuidado e assistência do técnico à mobilidade). 

Quadro 11 - Análise comparativa entre as variáveis dependentes 

 

Observando o quadro 10, podemos aferir que existe uma correlação entre as 

variáveis e estatisticamente significativa (p= 0,00 para todas as correlações). 

 

 PT Auto-

cuidado 
PT Mobilidade 

PT Assistência 

ao auto-cuidado 

PT Assistência 

à mobilidade 

PT Auto-

cuidado 
 0,00* 0,00* 0,00* 

PT Mobilidade 

 
0,00*  0,00* 0,00* 

PT Assistência 

ao auto-cuidado 
0,00* 0,00*  0,00* 

PT Assistência 

à mobilidade 
0,00* 0,00* 0,00*  

* A diferença de médias é estatisticamente significativa (p ≤ 0,05) 
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V. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

Este estudo teve como objectivo identificar os efeitos de dois programas de 

actividade física distintos (presentes nas instituições), ao nível do desempenho de 

tarefas funcionais nos indíviduos com Paralisia Cerebral institucionalizados.  

Foram vários os estudos que relacionaram o benefício do exercício físico nas 

pessoas com Paralisia Cerebral (McGibbon et al.,1998; Heller et al., 2002; Oberg, 2005; 

Groff et al., 2009), porém são escassos os estudos que relacionam os benefícios do 

exercício físico no desempenho funcional e raros os que identificam os padrões 

necessários de exercício de modo a trazer benefícios máximos nessas pessoas. 

Este capítulo foi elaborado com a finalidade de analisar os resultados obtidos em 

função dos objectivos e hipóteses formuladas, assim como relacionar os resultados 

obtidos com outros estudos enquadrados a esta temática. 

Segundo estudos de Groff et al., (2009) a participação no desporto é um factor 

significativo na influência para a qualidade da saúde, qualidade de vida e qualidade na 

vida social. 

No que diz respeito à relação do desempenho funcional nas variáveis auto-

cuidado, mobilidade, assistência do técnico ao auto-cuidado e assistência do técnico à 

mobilidade com a actividade física diferenciada nos dois grupos, verificou-se que não 

existem diferenças estatisticamente significativas.  

Estes resultados podem ter acontecido devido ao número de horas de prática de 

actividade física ser o mesmo nos dois grupos (360’ semanais) . Uma outra conclusão 

pode ser explicada pelas autoras Mancini & Fiúza (2002), que de acordo com os estudos 

destas, em que compararam o padrão de desenvolvimento das habilidades funcionais em 

crianças com desenvolvimento normal e crianças com paralisia cerebral, verificaram 

que a ordem de disposição das habilidades funcionais de auto-cuidado nos dois grupos 

foi relativamente equivalente. Segundo as mesmas autoras, isto pode dever-se ao facto 

de as crianças ainda não terem concluído a maturação no que diz respeito ao 

desempenho funcional. Logo, se crianças sem deficiência têm um desempenho 

equivalente às crianças com paralisia cerebral, sendo que estas apresentam um 

desenvolvimento motor comprometido devido à lesão, será de esperar que um grupo de 
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crianças com paralisia cerebral não obtenha diferenças significativas em relação a outro 

grupo de crianças com a mesma lesão no que diz respeito ao seu desempenho funcional, 

mesmo na presença de programas de actividade fisica diferenciada.  

Contudo, o grupo II apresentou pequenas diferenças ao nível da pontuação total 

em todas as variáveis de desempenho funcional (auto-cuidado, mobilidade, assistência 

ao auto-cuidado e assistência à mobilidade). Verificando os dois programas 

encontramos que no grupo II, o programa de actividade física apresenta mais uma 

sessão de hidroterapia e também a existência de outra modalidade, o Ioga, com uma 

sessão de 45’ semanais, o que nos indica que poderá compensar a falta de 2 horas 

semanais de equitação terapêutica do grupo II, relativamente ao grupo I. Deste modo, o 

primeiro factor poderá ter a ver com a prática de actividade física do grupo II  

apresentar  maior número de horas de hidroterapia, pois de acordo com Guterres (2003) 

o desenvolvimento geral da criança com PC pode ser estimulado pela actividade 

aquática, devido ao seu movimento ser facilitado pela acção de propriedades da água. 

Também Arroyo (2007) verificou que crianças com um programa de actividades 

aquáticas obtêm melhorias na coordenação e equílibrio, esquema corporal, lateralidade, 

orientação espacial e orientação temporal. Um segundo factor poderá ter a ver com o 

grupo II apresentar uma modalidade diferente, o Ioga, ainda não estudado os seus 

benefícios na Paralisia Cerebral, no entanto como já referido anteriormente esta 

actividade ajuda a reduzir o stress e a ansiedade sendo um complemento a todas as 

outras actividades (Pinheiro et al., 2007). 

Em função do grau de severidade motora (leve, moderada, grave), fomos testar a 

a seguinte hipótese - Ho2: Não existem diferenças estatisticamente significativas no 

desempenho funcional entre os grupos com prática distinta de actividade física – e 

verificamos que não existem diferenças estatisticamente significativas. A explicação 

poderá ser devido aos mesmos factores referidos anteriormente, ou seja, o número de 

horas dos dois programas de actividade física ser exactamente o mesmo e/ou as crianças 

ainda não terem atingido a maturação no que diz respeito ao desempenho funcional. 

Relativamente aos indíviduos com o grau de severidade motora leve, é de 

salientar que encontramos na variável mobilidade, valores muito próximos de 

significância estatística (p = 0,06). O grupo I obteve valores mínimos de 16 e máximos 

de 64, enquanto que o grupo II obteve 59 valores de mínimo e 64 valores de máximo. 
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Estes valores poderão sugerir que a hidroterapia induz benefícios positivos na 

mobilidade das crianças com locomoção independente e com PC, pois outros estudos 

revelam que a hidroterapia reduz a sensibilidade à dor e aos espasmos musculares, 

favorece o aumento da amplitude do movimento e promove o relaxamento muscular. 

Verificamos também que quanto maior o nível de dificuldade motora (leve – 

moderada – grave), maiores as dificuldades dos indíviduos em executar as tarefas do 

dia-a-dia. Os indíviduos com o grau de severidade motora leve apresentam valores 

mínimos de 67, 16, 33, 29 no grupo I e de 52, 59, 35, 33 no grupo II nas variáveis auto-

cuidado, mobilidade, assistência do técnico ao auto-cuidado e assistência do técnico à 

mobilidade, e valores máximos de 73, 64, 40 e 35 nos dois grupos nas respectivas 

variáveis. Por outro lado, os indíviduos com o grau de severidade motora grave 

apresentam valores mínimos de 0 no grupo I e de 1, 1, 0, 0 no grupo II em todas as 

variáveis e valores máximos de 20, 2, 8, 0 no grupo I e de 48, 17, 18, 13 no grupo II. 

Estes dados vão de encontro ao estudo de Mancini et al. (2004), que concluiu que 

crianças leves apresentam uma superioridade funcional, comparadas com as graves em 

todas as áreas avaliadas, e aos estudos de Vasconcelos & Moura (2009) que verificaram 

que crianças com grau de severidade motora grave apresentam maior incapacidade 

funcional e consequentemente maior dependência do responsável e/ou pais. 

Os indíviduos com grau de severidade moderada apresentaram valores mínimos 

de 38, 10, 6, 8 no grupo I e 35, 27, 14, 8 no grupo II, e valores máximos de 73, 59, 33, 

28 no grupo I e 70, 54, 40, 34 no grupo II. Estes valores situam-se entre os valores do 

indíviduos com grau de severidade leve e grau de severidade grave. Estes resultados 

corroboram os resultados do estudo de Mancini et al. (2004) em que esta concluíu que 

as crianças moderadas do seu estudo apresentavam desempenho funcional 

significativamente inferior às crianças com grau de severidade leve. 

Em relação à hipótese 3 do nosso estudo (Ho3: Não há associações entre a 

variável de auto-cuidado, mobilidade e assistência do técnico), ou seja, relativamente à 

relação entre todas as variáveis do desempenho funcional (auto-cuidado, mobilidade, 

assistência do técnico ao auto-cuidado e assistência do técnico à mobilidade) verificou-

se uma significância estatisticamente significativa na correlação. Estes valores seriam 

de esperar que acontecessem, pois se um indíviduo consegue realizar as tarefas diárias é 

normal que não obtenha assistência do responsável nessas mesmas tarefas, ou se 
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apresenta uma locomoção independente é porque não necessita de qualquer assistência 

na mobilidade, ou ainda se apresenta uma locomoção independente (tem bons níveis de 

mobilidade) é normal que consiga realizar as tarefas de rotina diária. Estudos de 

Mancini (2004) e de Silva & Daltrário (2008) vão de encontro ao nosso estudo. A 

autora refere que existe uma relação positiva entre capacidade na realização das tarefas 

diárias e performance na área da mobilidade nas crianças com PC, e o autor diz que 

quando um indíviduo obtém ganhos ao nível da  mobilidade, este obtém melhorias ao  

nível da execução das tarefas de  rotina diária.  
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VI. CONCLUSÃO 

Com base nos resultados obtidos concluímos que: 

 Os valores das variáveis do desempenho funcional (auto-cuidado, mobilidade, 

assistência ao auto-cuidado e assistência à mobilidade) não apresentam 

diferenças entre estes dois programas de actividade física. 

 Em função do grau de severidade motora, não existem diferenças 

estatisticamente significativas no desempenho funcional entre os grupos com 

prática distinta de actividade física. 

 Relativamente ao grau de severidade motora, os dados sugerem que quanto 

maior o grau de severidade, maior a dificuldade em executar as tarefas de rotina 

diária. 

 Existe uma correlação positiva entre todas as variáveis (auto-cuidado, 

mobilidade, assistência ao auto-cuidado e assistência à mobilidade) do 

desempenho funcional. 
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VII. PERSPECTIVAS PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Ao longo deste trabalho apercebemo-nos da quase inexistência deste tipo de 

estudo para populações com Paralisia Cerebral, significando que é uma matéria que 

necessita ser explorada através de estudos que se objectivem na melhoria da qualidade 

de vida desta população. 

No seguimento do nosso estudo, sugerimos um estudo idêntico, no entanto  

entre indíviduos activos (prática desportiva) com indivíduos que não praticam qualquer 

tipo de actividade.  Dentro desta prespectiva ou dentro do nosso estudo, poderiamos 

verificar a disposição hierárquica dos items de funcionalidade nos dois grupos. 

Também seria interessante aplicar um programa de actividades desportivas 

adaptadas a este tipo de população, durante um certo período de tempo, e verificar qual 

os efeitos induzidos ao nível das suas habilidades funcionais. 
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Anexo I 

NPar Tests 
Notes 

Output Created 2010-10-20T12:43:23.566 

Comments  

Input Data C:\Users\ Desktop\2\BD_ana.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in 
Working Data File 

37 

Missing Value 
Handling 

Definition of 
Missing 

User-defined missing values are treated as 
missing. 

Cases Used Statistics for each test are based on all cases 
with valid data for the variable(s) used in that 
test. 

Syntax NPAR TESTS 
  /K-S(NORMAL)=PTA PTM PTAA PTAM 
  /MISSING ANALYSIS. 
 

Resources Processor Time 0:00:00.032 

Elapsed Time 0:00:00.016 

Number of Cases 
Allowed

a
 

112347 

a. Based on availability of 
workspace memory. 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  
Pontuação 
Total Área 

Auto-cuidado 
Pontuação Total Área 

Mobilidade 

Pontuação 
Total  

Assistência ao 
Auto-Cuidado 

Pontuação 
Total 

Assistência à 
Mobilidade 

N 37 37 37 37 

Normal 
Parameters

a
 

Mean 46,35 34,00 22,95 19,70 

Std. 
Deviation 

28,728 27,597 16,529 15,384 

Most Extreme 
Differences 

Absolute ,228 ,277 ,242 ,239 

Positive ,177 ,186 ,195 ,182 

Negative -,228 -,277 -,242 -,239 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,389 1,685 1,472 1,452 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,042 ,007 ,026 ,029 

a. Test distribution is 
Normal. 

    

      

 
 
 
NONPAR CORR 
  /VARIABLES=PTA PTM PTAA PTAM 
  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 
  /MISSING=PAIRWISE. 
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Nonparametric Correlations 
Notes 

Output Created 2010-10-20T12:45:58.085 

Comments  

Input Data C:\Users\ \Desktop\2\BD_ana.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working 
Data File 

37 

Missing Value 
Handling 

Definition of Missing User-defined missing values are treated as missing. 

Cases Used Statistics for each pair of variables are based on all the cases 
with valid data for that pair. 

Syntax NONPAR CORR 
  /VARIABLES=PTA PTM PTAA PTAM 
  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 
  /MISSING=PAIRWISE. 
 

Resources Processor Time 0:00:00.016 

Elapsed Time 0:00:00.016 

Number of Cases 
Allowed 

120989 cases
a
 

a. Based on availability of workspace 
memory 

 

 

 
Correlations 

   
Pontuação 
Total Área 

Auto-cuidado 

Pontuação 
Total Área 
Mobilidade 

Pontuação 
Total  

Assistência ao 
Auto-Cuidado 

Pontuação 
Total 

Assistência à 
Mobilidade 

Spearman's 
rho 

Pontuação 
Total Área 
Auto-cuidado 

Correlation 
Coefficient 

1,000 ,874
**
 ,873

**
 ,908

**
 

Sig. (2-
tailed) 

. ,000 ,000 ,000 

N 37 37 37 37 

Pontuação 
Total Área 
Mobilidade 

Correlation 
Coefficient 

,874
**
 1,000 ,845

**
 ,876

**
 

Sig. (2-
tailed) 

,000 . ,000 ,000 

N 37 37 37 37 

Pontuação 
Total  
Assistência ao 
Auto-Cuidado 

Correlation 
Coefficient 

,873
**
 ,845

**
 1,000 ,918

**
 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,000 . ,000 

N 37 37 37 37 

Pontuação 
Total 
Assistência à 
Mobilidade 

Correlation 
Coefficient 

,908
**
 ,876

**
 ,918

**
 1,000 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,000 ,000 . 

N 37 37 37 37 

**. Correlation is significant at the 0.01 
level (2-tailed). 
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SPLIT FILE OFF. 
NPAR TESTS 
  /M-W= PTA PTM PTAA PTAM BY Instituiçao(1 2) 
  /MISSING ANALYSIS. 

 

 
NPar Tests 
 

 
Notes 

Output Created 2010-10-20T12:51:30.482 

Comments  

Input Data C:\Users\ \Desktop\2\BD_ana.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data File 37 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated as 
missing. 

Cases Used Statistics for each test are based on all 
cases with valid data for the variable(s) 
used in that test. 

Syntax NPAR TESTS 
  /M-W= PTA PTM PTAA PTAM BY 
Instituiçao(1 2) 
  /MISSING ANALYSIS. 
 

Resources Processor Time 0:00:00.031 

Elapsed Time 0:00:00.015 

Number of Cases Allowed
a
 78643 

a. Based on availability of workspace memory.  

 

Mann-Whitney Test 
 

 
Ranks 

 Instituiçao N Mean Rank Sum of Ranks 

Pontuação Total Área Auto-
cuidado 

GRUPO1 18 19,03 342,50 

GRUPO2 19 18,97 360,50 

Total 37   

Pontuação Total Área 
Mobilidade 

GRUPO1 18 16,92 304,50 

GRUPO2 19 20,97 398,50 

Total 37   

Pontuação Total  Assistência ao 
Auto-Cuidado 

GRUPO1 18 17,17 309,00 

GRUPO2 19 20,74 394,00 

Total 37   

Pontuação Total Assistência à 
Mobilidade 

GRUPO1 18 17,97 323,50 

GRUPO2 19 19,97 379,50 

Total 37   
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Test Statistics

b
 

 
Pontuação Total 

Área Auto-cuidado 
Pontuação Total 
Área Mobilidade 

Pontuação Total  
Assistência ao 
Auto-Cuidado 

Pontuação Total 
Assistência à 
Mobilidade 

Mann-Whitney U 170,500 133,500 138,000 152,500 

Wilcoxon W 360,500 304,500 309,000 323,500 

Z -,015 -1,147 -1,012 -,576 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,988 ,251 ,312 ,565 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,988
a
 ,258

a
 ,327

a
 ,578

a
 

a. Not corrected for ties.    

b. Grouping Variable: Instituiçao    

 
 
USE ALL. 
COMPUTE filter_$=(ClassifFun=1). 
VARIABLE LABEL filter_$ 'ClassifFun=1 (FILTER)'. 
VALUE LABELS filter_$ 0 'Not Selected' 1 'Selected'. 
FORMAT filter_$ (f1.0). 
FILTER BY filter_$. 
EXECUTE. 
NPAR TESTS 
  /M-W= PTA PTM PTAA PTAM BY Instituiçao(1 2) 
  /MISSING ANALYSIS. 

 

 
NPar Tests 
 

 
Notes 

Output Created 2010-10-20T12:52:32.445 

Comments  

Input Data C:\Users\ \Desktop\2\BD_ana.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter ClassifFun=1 (FILTER) 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data File 17 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated as 
missing. 

Cases Used Statistics for each test are based on all 
cases with valid data for the variable(s) 
used in that test. 

Syntax NPAR TESTS 
  /M-W= PTA PTM PTAA PTAM BY 
Instituiçao(1 2) 
  /MISSING ANALYSIS. 
 

Resources Processor Time 0:00:00.000 

Elapsed Time 0:00:00.000 

Number of Cases Allowed
a
 78643 

a. Based on availability of workspace memory.  
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Mann-Whitney Test 
 

 

 
Ranks 

 Instituiçao N Mean Rank Sum of Ranks 

Pontuação Total Área Auto-
cuidado 

GRUPO1 8 9,88 79,00 

GRUPO2 9 8,22 74,00 

Total 17   

Pontuação Total Área 
Mobilidade 

GRUPO1 8 6,56 52,50 

GRUPO2 9 11,17 100,50 

Total 17   

Pontuação Total  Assistência ao 
Auto-Cuidado 

GRUPO1 8 7,38 59,00 

GRUPO2 9 10,44 94,00 

Total 17   

Pontuação Total Assistência à 
Mobilidade 

GRUPO1 8 8,50 68,00 

GRUPO2 9 9,44 85,00 

Total 17   

 

 

 
Test Statistics

b
 

 
Pontuação Total 

Área Auto-cuidado 
Pontuação Total 
Área Mobilidade 

Pontuação Total  
Assistência ao 
Auto-Cuidado 

Pontuação Total 
Assistência à 
Mobilidade 

Mann-Whitney U 29,000 16,500 23,000 32,000 

Wilcoxon W 74,000 52,500 59,000 68,000 

Z -,730 -1,964 -1,317 -,452 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,465 ,050 ,188 ,651 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,541
a
 ,059

a
 ,236

a
 ,743

a
 

a. Not corrected for ties.    

b. Grouping Variable: Instituiçao    
 
 
USE ALL. 
COMPUTE filter_$=(ClassifFun=2). 
VARIABLE LABEL filter_$ 'ClassifFun=2 (FILTER)'. 
VALUE LABELS filter_$ 0 'Not Selected' 1 'Selected'. 
FORMAT filter_$ (f1.0). 
FILTER BY filter_$. 
EXECUTE. 
NPAR TESTS 
  /M-W= PTA PTM PTAA PTAM BY Instituiçao(1 2) 
  /MISSING ANALYSIS. 
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NPar Tests 
 

Notes 

Output Created 2010-10-20T12:54:08.042 

Comments  

Input Data C:\Users\ \Desktop\2\BD_ana.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter ClassifFun=2 (FILTER) 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data File 7 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated as 
missing. 

Cases Used Statistics for each test are based on all 
cases with valid data for the variable(s) 
used in that test. 

Syntax NPAR TESTS 
  /M-W= PTA PTM PTAA PTAM BY 
Instituiçao(1 2) 
  /MISSING ANALYSIS. 
 

Resources Processor Time 0:00:00.031 

Elapsed Time 0:00:00.031 

Number of Cases Allowed
a
 78643 

a. Based on availability of workspace memory.  

 

 
Mann-Whitney Test 
 

 
Ranks 

 Instituiçao N Mean Rank Sum of Ranks 

Pontuação Total Área Auto-
cuidado 

GRUPO1 4 4,25 17,00 

GRUPO2 3 3,67 11,00 

Total 7   

Pontuação Total Área 
Mobilidade 

GRUPO1 4 3,75 15,00 

GRUPO2 3 4,33 13,00 

Total 7   

Pontuação Total  Assistência ao 
Auto-Cuidado 

GRUPO1 4 3,25 13,00 

GRUPO2 3 5,00 15,00 

Total 7   

Pontuação Total Assistência à 
Mobilidade 

GRUPO1 4 3,75 15,00 

GRUPO2 3 4,33 13,00 

Total 7   

 

 

 

 

 



IX. ANEXOS 

 
 

Test Statistics
b
 

 
Pontuação Total 

Área Auto-cuidado 
Pontuação Total 
Área Mobilidade 

Pontuação Total  
Assistência ao 
Auto-Cuidado 

Pontuação Total 
Assistência à 
Mobilidade 

Mann-Whitney U 5,000 5,000 3,000 5,000 

Wilcoxon W 11,000 15,000 13,000 15,000 

Z -,357 -,360 -1,070 -,367 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,721 ,719 ,285 ,714 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,857
a
 ,857

a
 ,400

a
 ,857

a
 

a. Not corrected for ties.    

b. Grouping Variable: Instituiçao    

 
 
USE ALL. 
COMPUTE filter_$=(ClassifFun=3). 
VARIABLE LABEL filter_$ 'ClassifFun=3 (FILTER)'. 
VALUE LABELS filter_$ 0 'Not Selected' 1 'Selected'. 
FORMAT filter_$ (f1.0). 
FILTER BY filter_$. 
EXECUTE. 
NPAR TESTS 
  /M-W= PTA PTM PTAA PTAM BY Instituiçao(1 2) 
  /MISSING ANALYSIS. 

 

 
NPar Tests 
 

 
Notes 

Output Created 2010-10-20T12:54:52.783 

Comments  

Input Data C:\Users\ \Desktop\2\BD_ana.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter ClassifFun=3 (FILTER) 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data File 13 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated as 
missing. 

Cases Used Statistics for each test are based on all 
cases with valid data for the variable(s) 
used in that test. 

Syntax NPAR TESTS 
  /M-W= PTA PTM PTAA PTAM BY 
Instituiçao(1 2) 
  /MISSING ANALYSIS. 
 

Resources Processor Time 0:00:00.000 

Elapsed Time 0:00:00.000 

Number of Cases Allowed
a
 78643 

a. Based on availability of workspace memory.  
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Mann-Whitney Test 
 

 

 
Ranks 

 Instituiçao N Mean Rank Sum of Ranks 

Pontuação Total Área Auto-
cuidado 

GRUPO1 6 5,17 31,00 

GRUPO2 7 8,57 60,00 

Total 13   

Pontuação Total Área 
Mobilidade 

GRUPO1 6 5,08 30,50 

GRUPO2 7 8,64 60,50 

Total 13   

Pontuação Total  Assistência ao 
Auto-Cuidado 

GRUPO1 6 6,00 36,00 

GRUPO2 7 7,86 55,00 

Total 13   

Pontuação Total Assistência à 
Mobilidade 

GRUPO1 6 5,50 33,00 

GRUPO2 7 8,29 58,00 

Total 13   

 

 

 

 
Test Statistics

b
 

 
Pontuação Total 

Área Auto-cuidado 
Pontuação Total 
Área Mobilidade 

Pontuação Total  
Assistência ao 
Auto-Cuidado 

Pontuação Total 
Assistência à 
Mobilidade 

Mann-Whitney U 10,000 9,500 15,000 12,000 

Wilcoxon W 31,000 30,500 36,000 33,000 

Z -1,596 -1,692 -,907 -1,743 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,111 ,091 ,364 ,081 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,138
a
 ,101

a
 ,445

a
 ,234

a
 

a. Not corrected for ties.    

b. Grouping Variable: Instituiçao    

 

 
 
FILTER OFF. 
USE ALL. 
EXECUTE. 
SORT CASES  BY Instituiçao. 
SPLIT FILE SEPARATE BY Instituiçao. 
DESCRIPTIVES VARIABLES=PTA PTM PTAA PTAM 
  /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX. 
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Descriptives 
 

 
Notes 

Output Created 2010-10-20T12:56:12.406 

Comments  

Input Data C:\Users\ \Desktop\2\BD_ana.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File Instituiçao 

N of Rows in Working Data File 37 

Missing Value Handling Definition of Missing User defined missing values are treated as 
missing. 

Cases Used All non-missing data are used. 

Syntax DESCRIPTIVES VARIABLES=PTA PTM 
PTAA PTAM 
  /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX. 
 

Resources Processor Time 0:00:00.015 

Elapsed Time 0:00:00.015 

 

 
Instituiçao = GRUPO1 
 

Descriptive Statistics
a
 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Pontuação Total Área Auto-
cuidado 

18 0 73 45,61 30,748 

Pontuação Total Área 
Mobilidade 

18 0 64 30,78 27,951 

Pontuação Total  Assistência ao 
Auto-Cuidado 

18 0 40 21,28 16,761 

Pontuação Total Assistência à 
Mobilidade 

18 0 35 18,44 15,779 

Valid N (listwise) 18     

a. Instituiçao = GRUPO1     

 

Instituiçao = GRUPO2 
 

Descriptive Statistics
a
 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Pontuação Total Área Auto-
cuidado 

19 1 73 47,05 27,507 

Pontuação Total Área 
Mobilidade 

19 1 64 37,05 27,662 

Pontuação Total  Assistência ao 
Auto-Cuidado 

19 0 40 24,53 16,604 

Pontuação Total Assistência à 
Mobilidade 

19 0 35 20,89 15,333 

Valid N (listwise) 19     
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Descriptive Statistics
a
 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Pontuação Total Área Auto-
cuidado 

19 1 73 47,05 27,507 

Pontuação Total Área 
Mobilidade 

19 1 64 37,05 27,662 

Pontuação Total  Assistência ao 
Auto-Cuidado 

19 0 40 24,53 16,604 

Pontuação Total Assistência à 
Mobilidade 

19 0 35 20,89 15,333 

a. Instituiçao = GRUPO2     

 

 
 
USE ALL. 
COMPUTE filter_$=(ClassifFun=1). 
VARIABLE LABEL filter_$ 'ClassifFun=1 (FILTER)'. 
VALUE LABELS filter_$ 0 'Not Selected' 1 'Selected'. 
FORMAT filter_$ (f1.0). 
FILTER BY filter_$. 
EXECUTE. 
DESCRIPTIVES VARIABLES=PTA PTM PTAA PTAM 
  /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX. 

 
 
Descriptives 
 

 

 
Notes 

Output Created 2010-10-20T12:56:59.128 

Comments  

Input Data C:\Users\ \Desktop\2\BD_ana.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter ClassifFun=1 (FILTER) 

Weight <none> 

Split File Instituiçao 

N of Rows in Working Data File 17 

Missing Value Handling Definition of Missing User defined missing values are treated as 
missing. 

Cases Used All non-missing data are used. 

Syntax DESCRIPTIVES VARIABLES=PTA PTM 
PTAA PTAM 
  /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX. 
 

Resources Processor Time 0:00:00.031 

Elapsed Time 0:00:00.015 
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Instituiçao = GRUPO1 
 

Descriptive Statistics
a
 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Pontuação Total Área Auto-
cuidado 

8 67 73 71,25 2,550 

Pontuação Total Área 
Mobilidade 

8 16 64 54,88 15,869 

Pontuação Total  Assistência ao 
Auto-Cuidado 

8 33 40 36,75 2,605 

Pontuação Total Assistência à 
Mobilidade 

8 29 35 33,62 2,326 

Valid N (listwise) 8     

a. Instituiçao = GRUPO1     

 

 
Instituiçao = GRUPO2 
 

 
Descriptive Statistics

a
 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Pontuação Total Área Auto-
cuidado 

9 52 73 68,78 6,888 

Pontuação Total Área 
Mobilidade 

9 59 64 62,44 1,878 

Pontuação Total  Assistência ao 
Auto-Cuidado 

9 35 40 38,33 2,179 

Pontuação Total Assistência à 
Mobilidade 

9 33 35 34,56 ,726 

Valid N (listwise) 9     

a. Instituiçao = GRUPO2     

 
 
USE ALL. 
COMPUTE filter_$=(ClassifFun=2). 
VARIABLE LABEL filter_$ 'ClassifFun=2 (FILTER)'. 
VALUE LABELS filter_$ 0 'Not Selected' 1 'Selected'. 
FORMAT filter_$ (f1.0). 
FILTER BY filter_$. 
EXECUTE. 
DESCRIPTIVES VARIABLES=PTA PTM PTAA PTAM 
  /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX. 
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Descriptives 
 

 
Notes 

Output Created 2010-10-20T12:57:30.968 

Comments  

Input Data C:\Users\ \Desktop\2\BD_ana.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter ClassifFun=2 (FILTER) 

Weight <none> 

Split File Instituiçao 

N of Rows in Working Data File 7 

Missing Value Handling Definition of Missing User defined missing values are treated as 
missing. 

Cases Used All non-missing data are used. 

Syntax DESCRIPTIVES VARIABLES=PTA PTM 
PTAA PTAM 
  /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX. 
 

Resources Processor Time 0:00:00.031 

Elapsed Time 0:00:00.015 

 
Instituiçao = GRUPO1 
 

 
Descriptive Statistics

a
 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Pontuação Total Área Auto-
cuidado 

4 38 73 52,75 17,614 

Pontuação Total Área 
Mobilidade 

4 10 59 26,75 23,114 

Pontuação Total  Assistência ao 
Auto-Cuidado 

4 6 33 18,25 14,292 

Pontuação Total Assistência à 
Mobilidade 

4 8 28 15,75 9,674 

Valid N (listwise) 4     

a. Instituiçao = GRUPO1     

 

Instituiçao = GRUPO2 
 

Descriptive Statistics
a
 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Pontuação Total Área Auto-
cuidado 

3 35 70 53,67 17,616 

Pontuação Total Área 
Mobilidade 

3 27 54 36,00 15,588 

Pontuação Total  Assistência ao 
Auto-Cuidado 

3 14 40 28,00 13,115 

Pontuação Total Assistência à 
Mobilidade 

3 8 34 19,67 13,204 

Valid N (listwise) 3     
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Descriptive Statistics
a
 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Pontuação Total Área Auto-
cuidado 

3 35 70 53,67 17,616 

Pontuação Total Área 
Mobilidade 

3 27 54 36,00 15,588 

Pontuação Total  Assistência ao 
Auto-Cuidado 

3 14 40 28,00 13,115 

Pontuação Total Assistência à 
Mobilidade 

3 8 34 19,67 13,204 

a. Instituiçao = GRUPO2     
USE ALL. 
COMPUTE filter_$=(ClassifFun=3). 
VARIABLE LABEL filter_$ 'ClassifFun=3 (FILTER)'. 
VALUE LABELS filter_$ 0 'Not Selected' 1 'Selected'. 
FORMAT filter_$ (f1.0). 
FILTER BY filter_$. 
EXECUTE. 
DESCRIPTIVES VARIABLES=PTA PTM PTAA PTAM 
  /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX. 

 

Descriptives 
Notes 

Output Created 2010-10-20T12:58:05.210 

Comments  

Input Data C:\Users\ \Desktop\2\BD_ana.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter ClassifFun=3 (FILTER) 

Weight <none> 

Split File Instituiçao 

N of Rows in Working Data File 13 

Missing Value Handling Definition of Missing User defined missing values are treated as 
missing. 

Cases Used All non-missing data are used. 

Syntax DESCRIPTIVES VARIABLES=PTA PTM 
PTAA PTAM 
  /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX. 
 

Resources Processor Time 0:00:00.000 

Elapsed Time 0:00:00.000 

 
Instituiçao = GRUPO1 

Descriptive Statistics
a
 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Pontuação Total Área Auto-
cuidado 

6 0 20 6,67 10,328 

Pontuação Total Área 
Mobilidade 

6 0 2 1,33 ,816 

Pontuação Total  Assistência ao 
Auto-Cuidado 

6 0 8 2,67 4,131 

Pontuação Total Assistência à 
Mobilidade 

6 0 0 ,00 ,000 

Valid N (listwise) 6     
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Descriptive Statistics
a
 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Pontuação Total Área Auto-
cuidado 

6 0 20 6,67 10,328 

Pontuação Total Área 
Mobilidade 

6 0 2 1,33 ,816 

Pontuação Total  Assistência ao 
Auto-Cuidado 

6 0 8 2,67 4,131 

Pontuação Total Assistência à 
Mobilidade 

6 0 0 ,00 ,000 

a. Instituiçao = GRUPO1     

 

 
Instituiçao = GRUPO2 
 

 
Descriptive Statistics

a
 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Pontuação Total Área Auto-
cuidado 

7 1 48 16,29 16,398 

Pontuação Total Área 
Mobilidade 

7 1 17 4,86 5,728 

Pontuação Total  Assistência ao 
Auto-Cuidado 

7 0 18 5,29 6,291 

Pontuação Total Assistência à 
Mobilidade 

7 0 13 3,86 5,210 

Valid N (listwise) 7     

a. Instituiçao = GRUPO2     
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Anexo II 

PEDIATRIC EVALUATION OF DISABILITY INVENTORY – PEDI 

Inventário de Avaliação Pediátrica de Disfunção 

Tradução e adaptação cultural: Marisa C., Sc.D., T.O. 

 

Stephen M Haley. Ph.D., P.T., Wendy J. Coster , Ph. D., OTR/L, Larry H. Ludlow, Ph.D., Jane T. 

Haltiwanger, M.A., Ed.M., Peter J. Andrellos, Ph.D. 

1992, New England Medical Center and PEDI Research Group 

Solicitação: Laboratórios de Desenvolvimento Infantil, Departamento de Terapia Ocupacional, Escola de Educação Física, 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) – Fone: (31) 3499 47 90 

FORMULÁRIO DE PONTUAÇÃO 

 

Sobre a criança 

Nome: _____________________________ 

Sexo: M___ F___ 

Idade:                     Ano           Mês           Dia 

Entrevista          ________   ________   ________ 

Nascimento       ________   ________   ________ 

Id. Cronológica ________   ________   ________ 

Diagnóstico (se houver): ____________________ 

 

Situação actual da criança 

hospitalizada_____   mora em casa_____ 

cuidado intensivo_____   mora em instituição_____ 

reabilitação_____ 

Outros (especificar):________________________ 

Escola ou outras instalações:_________________ 

Série escolar:_____________________________  

 

 

 

 

 

 

 

Sobre o entrevistado (pais ou responsável) 

Nome: _____________________________ 

Sexo: M___ F___ 

Parentesco com a criança:_______________ 

Profissão (especificar):__________________ 

Escolaridade:_________________________ 

Sobre o examinador 

Nome: ________________________________ 

Profissão: ______________________________ 

Instituição: _____________________________ 

 

Sobre a avaliação 

Recomendada por: _______________________ 

Razões da avaliação:______________________ 

Notas:__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Direcções Gerais: Abaixo estão as orientações gerais para a pontuação. Todos os itens têm descrições específicas. Consulte o manual para 

critérios de pontuação individual. 

Parte I – Habilidades Funcionais 
197 items 

 
Áreas: auto-cuidado, mobilidade 

Pontuação: 

0 – incapaz ou limitado na capacidade de executar  

o item na maioria das situações 

1 – capaz de executar o item na maioria das situações,  

ou o item já foi previamente conquistado e habilidades 

 funcionais progrediram além deste nível 

 

POR FAVOR CERTIFIQUE-SE QUE RESPONDEU A TODOS OS ITEMS 

Parte II – Assistência do adulto de referência: 20 

actividades funcionais complexas 

Áreas: auto-cuidado, mobilidade 

Pontuação: 

5 – independente  2 – assistência moderada 

4 – supervisão  1 – assistência máxima 

3 – assistência mínima  0 – assistência total  
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Parte I: Habilidades Funcionais 

Área de Auto-Cuidado  

(marque cada item correspondente: pontuação dos items:  

o – incapaz; 1- capaz) 

 

A: Textura dos alimentos 

1 – Come alimento batido/amassado. ___ 

2 – Come alimento granulado. ___ 

3- Come alimento picado/em pedaços. ___ 

4 – Come comidas de texturas variadas. ___ 

 

B: Utilização de utensílios 

5 – Alimenta-se com os dedos. ___ 

6 – Pega a comida com colher e leva até à boca. ___ 

7 – Usa bem a colher. ___ 

8 – Usa bem o garfo. ___ 

9 – Usa a faca para colocar manteiga no pão, corta alimentos macios. 

___ 

 

C:Utilização de recipientes para beber 

10 – Segura o copo. ___ 

11 – Levanta o copo para beber, mas pode derramar. ___ 

12 – Levanta com firmeza o copo sem tampa usando as duas mãos. 

___ 

13 – Levanta com firmeza o copo sem tampa usando as duas mãos. 

___ 

14 – Serve-se de líquidos de uma jarra. ___ 

 

D:Higiene oral 

15 – Abre a boca para limpeza dos dentes. ___ 

16 – Segura a escova dos dentes. ___ 

17 – Escova os dentes, porém sem escovação completa. ___ 

18 – Escova os dentes completamente. ___ 

19 – Coloca pasta dos dentes na escova. ___ 

 

E:Cuidados com os cabelo 

20 – Mantém a cabeça estável enquanto o cabelo é penteado. ___ 

21 – Leva a escova ao cabelo. ___ 

22 – Escova ou penteia o cabelo. ___ 

23 – É capaz de desembaraçar o cabelo. ___ 

 

F: Cuidados com o nariz 

24 – Permite que o nariz seja limpo. ___ 

25 – Assoa o nariz no lenço. ___ 

26 – Limpa nariz usando lenço ou papel quando solicitado. ___ 

27 - Limpa nariz usando lenço ou papel sem ser solicitado. ___ 

28 – Limpa e assoa o nariz sem ser solicitado. ___ 

 

G:Lavar as mãos 

29 – Mantém as mãos elevadas para que as mesmas sejam lavadas. 

___ 

30 – Esfrega as mãos uma na outra para limpá-las. ___ 

31 – Abre e fecha torneira e utiliza sabão. ___ 

32 – Lava as mãos completamente. ___ 

33 – Seca as mãos completamente. ___ 

 

H:Lavar o corpo e a face 

34 – Tenta lavar partes do corpo. ___ 

35 – Lava o corpo completamente não incluindo a face. ___ 

36 – Utiliza sabonete. ___ 

37 – Seca o corpo completamente. ___ 

38 – Lava e seca a face completamente. ___ 

 

I:Casacos/camisa 

39 – Auxilia empurrando os braços para vestir as mangas da camisa. 

___ 

40 – Retira a camisa, vestido ou agasalho sem fecho. ___ 

41 – Coloca a camisa, vestido ou agasalho sem fecho. ___ 

42 – Coloca e retira camisas abertas na frente, porém sem fechar. ___ 

43 – Coloca e retira camisas abertas na frente, fechando-as. ___ 

 

J:Fechos 

44 – Tenta fechar a roupa. ___ 

45 – Abre e fecha o fecho de correr, sem separá-lo ou fechar o botão. 

___ 

46 – Abre e fecha o colchete de pressão. ___ 

47 – Abotoa e desabotoa. ___ 

48 – Abre e fecha o fecho de correr separando e fechando o 

colchete/botão. ___ 

 

 

 

 

 

 

K:Calças 

49 – Auxilia colocando as pernas dentro da calça para vestir. ___ 

50 – Retira calças com elástico na cintura. ___ 

51 – Veste calças com elástico na cintura. ___ 

52 – Retira calças, incluindo abrir fechos. ___ 

53 – Veste calças incluindo fechar fechos. 

 

L:Sapatos/Meias 

54 – Retira meias e abre sapatos. ___ 

55 – Calça sapatos/sandálias. ___ 

56 – Calça meias. ___ 

57 – Coloca o sapato no pé correcto. ___ 

58 – Aperta os cordões. ___ 

 

M:Tarefas de casa-de-banho 

59 – Auxilia no manejar das roupas. ___ 

60 – Tenta limpar-se depois de utilizar o banheiro. ___ 

61 – Utiliza a sanita, papel higiénico e dá descarga. ___ 

62 – Lida com as roupas antes e depois de utilizar o banheiro. ___ 

63 – Limpa-se completamente depois de evacuar. ___ 

 

N:Controlo Urinário 

64 – Indica quando tem a fralda molhada ou as calças. ___ 

65 – Ocasionalmente indica necessidade de urinar (durante o dia). 

___ 

66 – Indica, consistentemente, necessidade de urinar e com tempo de 

utilizar a casa de banho (durante o dia). ___ 

67 – Vai à casa de banho sozinho para urinar (durante o dia). ___ 

68 – Mantém-se constantemente seco durante o dia e a noite. ___ 

 

O:Controlo Intestinal 

69 – Indica necessidade de ser trocado. ___ 

70 – Ocasionalmente manifesta vontade de ir ao banheiro (durante o 

dia). ___ 

71 – Indica constantemente necessidade de ir à casa de banho. ___ 

72 – Faz destinção entre urinar e ograr. ___ 

73 – Vai à casa de banho sozinho para ograr. ___ 

 

Somatório da área de auto-cuidado: 

Por favor, certifique-se de ter respondido todos os items. 

 

Comentários: 
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Área da Mobilidade  

(marque cada item correspondente: pontuação dos items:  

o – incapaz; 1- capaz) 

 

A: Transferências na casa de banho 

1 – Fica sentado se estiver apoiado em equipamento ou num adulto. 

___ 

2 – Fica sentado sem apoio na sanita. ___ 

3- Senta e levanta de sanita baixa. ___ 

4 –Senta e levanta de sanita própria para adulto. ___ 

5 – Senta e levanta da sanita sem usar os braços. ___ 

 

B: Transferência de cadeira/ cadeira de rodas 

6 – Fica sentado se estiver sentado em equipamento ou num adulto. 

___ 

7 – Fica sentado em cadeira ou banco sem apoio. ___ 

8 – Senta e levanta de cadeira ou mobília infantil. ___ 

9 – Senta e levanta de cadeira/ cadeira de rodas de tamanho adulto. 

___ 

10 – Senta e levanta de cadeira sem usar seus próprios braços. ___ 

 

C-1:Transferências no carro 

11 – Movimenta-se no carro; mexe-se e sobe/desce da cadeirinha do 

carro. ___ 

12 – Entra e sai do carro com pouco auxílio ou instrução. ___ 

13 – Entra e sai do carro sem assistência ou instrução. ___ 

14 – Mexe no cinto de segurança ou cinto da cadeirinha do carro. 

___ 

15 – Entra e sai do carro e abre e fecha a porta do mesmo. ___ 

 

C-2:Transferências no autocarro  

11a – Sobe e desce do banco do autocarro. ___ 

12b – Move-se no autocarro em movimento. ___ 

13c – Desce a escada do autocarro. ___ 

14d – Passa na entrada do autocarro. ___ 

15e – Sobe a escada do autocarro. ___ 

 

D:Mobilidade na cama/ transferências 

16 – Passa de deitado para sentado na cama. ___ 

17 – Passa para sentado na beira da cama. ___ 

18 – Sobe e desce de sua própria cama. ___ 

19 – Sobe e desce da sua própria cama, sem usar os braços. ___ 

 

E: Transferências no chuveiro  

20 – Entra do chuveiro. ___ 

21 – Sai do chuveiro. ___ 

22 – Agacha-se para apanhar sabonete do chão. ___ 

23 – Abre efecha o cortinado. ___ 

24 – Abre e fecha torneira. ___ 

 

F:Métodos de locomoção em ambiente interno  

25 – Rola, arrasta ou gatinha no chão. ___ 

26 – Anda, porém segurando-se na mobília, parede ou adulto. ___ 

27 – Anda sem auxílio. ___ 

 

G:Locomoção em ambiente interno: distância/velocidade  

28 – Move-se pelo ambiente mas com dificuldade (cai; velocidade 

lenta para a idade). ___ 

29 – Move-se pelo ambiente sem dificuldade. ___ 

30 – Move-se entre ambientes, mas com dificuldades (cai; 

velocidade lenta para a idade). ___ 

31 – Move-se entre ambientes sem dificuldade. ___ 

32 – Move-se em ambientes internos por 15 m; abre e fecha portas 

internas e externas. ___ 

 

H:Locomoção em ambiente interno: arrasta/ carrega objectos  

33 – Muda de lugar intencionalmente. ___ 

34 – Move-se concomitantemente com objectos pelo chão. ___ 

35 – Carrega objectos pequenos que cabem numa mão. ___ 

36 – Carrega objectos grandes que requerem a utilização das duas 

mãos. ___ 

37 – Carrega objectos frágeis ou que contenham liquidos. ___ 

 

I:Locomoção em ambiente externo: métodos 

38 – Anda, mas segura em objectos, adulto ou aparelhos de apoio. 

___ 

39 – Anda sem apoio. ___ 

 

J:Locomoção em ambiente externo: distância/velocidade 

40 – Move-se por 3-15m. ___ 

41 – Move-se por 15-30m. ___ 

42 – Move-se por 30-45m. ___ 

43 – Move-se por 45 m ou mais, mas com dificuldade (velocidade 

lenta para a idade). ___ 

44 - Move-se por 45 m ou mais sem dificuldade. ___ 

 

K:Locomoção em ambiente externo: superfícies 

45 – Superfícies niveladas (passeios e ruas planas). ___ 

46 – Superfícies pouco acidentadas (asfalto rachado). ___ 

47 – Superfícies irregulares e acidentadas. ___ 

48 – Sobe e desce rampas e inclinações. ___ 

49 – Sobe e desce passeios. ___ 

 

L:Subir escadas 

50 – Arraste-se e gatinha para cima das escadas parcialmente (1-11 

degraus). ___ 

51 – Arrasta-se e gatinha para cima das escadas em completo (12-15 

degraus). ___ 

52 – Sobe partes de uma escadaria (ereto). ___ 

53 – Sobe uma escadaria completamente mas com dificuldade (lento 

para a idade). ___ 

54 – Sobe uma escadaria sem dificuldades. ___ 

 

M:Descer escadas  

55 – Arraste-se e gatinha para baixo das escadas parcialmente (1-11 

degraus). ___ 

56 – Arrasta-se e gatinha para cima das escadas em completo (12-15 

degraus). ___ 

57 – Desce partes de uma escadaria (ereto). ___ 

58 – Desce uma escadaria completamente mas com dificuldade 

(lento para a idade). ___ 

59 – Desce uma escadaria sem dificuldades. ___ 

 

. 

 

Somatório da área de mobilidade: 

Por favor, certifique-se de ter respondido todos os items. 

 

Comentários: 
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Parte II: Assistência do técnico 

 

 

Área de auto-cuidado 

 

Independente 

5 

Supervisão 

4 

Mínima 

3 

Moderada 

2 

Máxima 

1 

Total 

0 

A. Alimentação: come e bebe nas 

refeições regulares; não inclui cortar 

carne, abrir recipientes ou servir 

comida das travessas. 

5 4 3 2 1 0 

B. Higiene Pessoal: Escova dentes, 

escova ou penteia o cabelo e limpa 

nariz. 

5 4 3 2 1 0 

C. Banho: Lava e seca rosto e mãos, 

toma banho; não inclui: entrar e sair 

do chuveiro ou banheira, preparar a 

água e lavar as costas ou cabelo. 

5 4 3 2 1 0 

D. Vestir – parte superior do corpo: 

Roupas de uso diário, não inclui 

fechos nas costas; inclui ajudar e a 

colocar e retirar prótese; não inclui 

retirar as roupas do armário ou 

gavetas. 

5 4 3 2 1 0 

E. Vestir – parte inferior do corpo: 

roupas de uso diário, incluindo retirar 

e colocar órtese; não inclui retirar as 

roupas do armário ou gaveta. 

5 4 3 2 1 0 

F. Casa de banho: Lidar com as roupas, 

manejamento de sanita ou uso de 

instalações externas, e higiene; não 

inclui: transferências para a casa de 

banho e controlo de horários.  

5 4 3 2 1 0 

G. Controlo Urinário: Controlo 

urinário dia e noite, limpar-se e 

controlo dos horários. 

5 4 3 2 1 0 

H. Controlo Intestinal: Controlo do 

intestino dia e noite, limpar-se e 

controlo dos horários. 

5 4 3 2 1 0 

Área da mobilidade 

 
SOMA DA ÁREA DE AUTO-CUIDADO  

A. Transferências na casa de 

banho/cadeira: cadeira de rodas 

infantril, cadeira de rodas do tamanho 

adulto, sanita do tamanho adulto. 

5 4 3 2 1 0 

B. Transferências no carro/autocarro: 

mobilidade dentro do carro ou no 

autocarro, uso do cinto de segurança, 

transferências abrir e fechar as portas 

do carro ou entrar e sair do autocarro. 

5 4 3 2 1 0 

C. Mobilidade na 

cama/transferências: Subir e descer 

da cama sozinho e mudar de posição 

na própria cama. 

5 4 3 2 1 0 

D. Transferências no chuveiro: Entrar 

e sair do chuveiro, abrir o chuveiro, 

pegar o sabonete e champô. Não 

inclui preparar o banho. 

5 4 3 2 1 0 

E. Locomoção em ambiente interno: 

15m; não inclui abrir portas ou 

carregar objectos. 

5 4 3 2 1 0 

F. Locomoção em ambiente externo: 

45m em superfícies niveladas; 

focalizar na habilidade física para 

mover-se em ambiente externo (não 

considerar comportamento ou 

questões de segurança como 

atravessar ruas. 

5 4 3 2 1 0 

G. Escadas: Subir e descer um escadario 

(12 a 15 degraus) 
5 4 3 2 1 0 

 

 
SOMA DA ÁREA DE MOBILIDADE  
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Anexo III 

Nome da criança:__________________________________ 

Nº da ficha:_______________________________________ 

Diagnóstico:______________________________________ 

 

Grau de deficiência:      Ligeira___ 

                                       Moderada___ 

                                       Grave___ 

 

Terapeuta:_______________________      Data de avaliação:____/____/____ 

 

A: Decúbitos e rodar 

1. D.D. cabeça na linha média, roda a cabeça com os membros simétricos.___ 

2. D.D. levanta as mãos na linha média, dedos entrelaçados. ___ 

3. D.D. levanta a cabeça a 45º. ___ 

4. D.D. flexão da anca e joelho direito completa. ___ 

5. D.D. flexão da anca e joelho esquerdo completa. ___ 

6. D.D. cruza a linha média com o membro superior direito para tocar num brinquedo. ___ 

7. D.D. cruza a linha média com o membro superior esquerdo para tocar num brinquedo. ___ 

8. D.D. roda para D.V. pelo lado direito. ___ 

9. D.D. roda para D.V. pelo lado esquerdo. ___ 

10. D.V. membro superior ao longo do tronco levanta a cabeça na vertical. ___ 

11. D.V. apoios nos antebraços; levantaa cabeça a 90º cotovelos em extensão. ___ 

12. D.V. apoio no antebraço direito, extensão completado membro superior esquerdo para a frente. ___ 

13. D.V. apoio no antebraço esquerdo, extensão completado membro superior direitoo para a frente. ___ 

14. D.V. roda para a D.D.  sobre lado direito. ___ 

15. D.V. roda para a D.D.  sobre lado esquerdo. ___ 

16. D.V. faz pivôt para a direita 90º, utilizando os membros. ___ 

17. D.V. faz pivôt para a esquerda, utilizando os membros. ___ 

TOTAL A___ 

B: Sentar 

18. D.D. tracção pela mãos, puxa-se para se sentar com controlo da cabeça. ___ 

19. D.D. roda sobre o lado direito e senta-se. ___ 

20. D.D. roda sobre o lado esquerdo e senta-se. ___ 

21. S.C. suportado no tórax pela terapeuta, levanta a cabeça e mantém-na direita 3 seg. ___ 

22. S.C. Suportado no tórax pela terapeuta, levanta a cabeça e mantém-na 10 seg. ___ 

23. S.C. mantém-se sentado com apoio dos membros superiores 5 seg. ___ 

24. S.C. mantém-se sentado com apoio dos membros superiores 3 seg. ___ 

25. S.C. toca num brinquedo colocado ao nível dos tornozelos e volta à posição inicial sem apoiodos membros 

superiores. ___ 

26. S.C. toca num brinquedo colocado 45º atrás de si à sua direita voltando à posição inicial. ___ 

27. S.C.  toca num brinquedo colocado 45º atrás de si à sua esquerda  voltando à posição inicial. ___ 

28. S.C. sobe o lado direito dos membros superiores livres 5 seg. ___ 

29. S.C. .sobe o lado esquerdo dos membros superiores livres 5seg. ___ 

30. S.C. passa para D.V. com extensão do membro superior bom controlo postural. ___ 

31. S..C. pés para a frente, passa a posição de gatas pelo lado direito. ___ 

32. S.C. pés para a frente, passa a posição de gatas pelo lado esquerdo. ___ 

33. S.C. pivot a 90º, sem ajuda dos membros superiores. ___ 

34. Mantém-se sentado num banco largo com os membros superiores e pés livres 10 seg. ___ 

35. De pé, frente a um banco pequieno, senta-se. ___ 

36. Do chão passa à posição de sentado num banco pequeno. ___ 

37. Do chão passa à posição de sentado num banco grande com os pés livres. ___ 

TOTAL B___ 

 

Chave da Pontuação: 

0 – Não consegue iniciar 

1 – Inicia independentemente 

2 – Completa parcialmente 

3 – Completa independentemente 

Abreviaturas: 

D.D. – Decúbito dorsal; D.V. – Decúbito ventral; S.C. – Sentado no colchão; seg. – segundos. 
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C: Gatinhar e ajoelhar 

 

38. D.V. rasteja para a frente (1m80). ___ 

39. Posição de gatas, apoio nas mãos e joelhos 10 seg. ___ 

40. Posição de gatas passa a posição sentado, mantendo-se sem apoio dos membros superiores. ___ 

41.  D.V. passa a posição de gatas com apoio nas mãos e joelhos. ___ 

42. Posição de gatas avança o membro superior direito para a frente com a mão acima do ombro. ___ 

43. Posição de gatas avança o membro superior esquerdo para a frente com a mão acima do ombro. ___ 

44. Gatinha ou desloca-se com salto de coelho para a frente (1m80). ___ 

45. Gatinha com alternância para a frente (1m80). ___ 

46. Sobe 4 degraus com apoio das mãos, joelhos/pés. ___ 

47.  Desce 4 degraus de gatascom apoio das mãos, joelhos/pés. ___  

48.  S.C. aaume a posição de joelhos sem apoio dos membros superiores (mantem-se 10 seg.). ___ 

49. Semi-ajoelhado sobre o joelho direito, mantem-se 10 seg., sem apoio. ___ 

50. Semi-ajoelhado sobre o joelho esquerdo, mantem-se 10 seg. sem apoio. ___ 

51. Anda de joelhos sem apoio (10 passos). ___ 

TOTAL C___ 

 

D. Posição de pé 

52. Põe-se de pé com apoio num banco ou cadeira. ___ 

53. Fica de pé sem apoio nos membros superiores (3 seg.). ___ 

54. De pé apoiado com uma mão levanta o pé direito (3 seg.). ___ 

55. De pé apoiado com uma mão levanta o pé esquerdo (3 seg.). ___ 

56. Mantem-se de pé sem apoio (20 seg.). ___ 

57. Mantem-se de pé sem apoio sobre sobre o membro inferior  direito (10 seg.). ___ 

58. Mantem-se de pé sem apoio sobre sobre o membro esquerdo  direito (10 seg.). ___ 

59. Sentado num banco baixo levanta-se sem apoio. ___ 

60. Semi-ajoelhado sobre o joelho direito, passa a posição de pé sem apoio. ___ 

61. Semi-ajoelhado sobre o joelho esquerdo, passa a posição de pé sem apoio. ___ 

62. De pé passa a sentar-se no chão sem  apoio. ___ 

63. De pé passa a posição de cocoras sem apoio. ___ 

64. De pé apanha objectos do chão sem apoio. ___ 

TOTAL D___ 

 

E. Andar, correr e saltar 

 

65. De pé, apoiado num banco, dá cinco passos para a direita. ___ 

66. De pé, apoiado num banco, dá cinco passos para a esquerda. ___ 

67. Anda para a frente 10 passos com apoio das duas mãos. ___ 

68. Anda para a frente 10 passos com o apoio de uma mão. ___ 

69. Anda para a frente dez passos sem apoio. ___ 

70. Anda para a frente 10 passos pára, dá uma volta de 180º e volta à posição inicial. ___ 

71. Anda para trás dez passos sem apoio. ___ 

72. Anda 10 passos para a frente transportando um objecto grande com as duas mãos. ___ 

73. Anda dez passos seguidos para a frente entre duas linhas paralelas à distância de 20cm. ___ 

74. Anda dez passos seguidos sobre uma linha recta com 2 cm de largura. ___ 

75. Passa por cima de um pão à altura do joelho, com o pé direito. ___ 

76. Passa por cima de um pão à altura do joelho, com o pé esquerdo. ___ 

77. Corre uma distância de 4m 50, pára e volta ao ponto de partida. ___ 

78. Dá um pontapé numa bola com o pé direito. ___ 

79. Dá um pontapé numa bola com o pé esquerdo. ___ 

80. Salta com os pés juntos à altura de 30cm. ___ 

81. Salta com os pés juntos para a frente 30 cm sem cair e sem apoio. ___ 

82. Saltita sobre o pé direito 10 vezes dentro de um circulo de 60 cm. ___ 

83. Saltita sobre o pé esquerdo 10 vezes dentro de um circulo de 60 cm. ___ 

84. Sobe 4 degraus alternadamente com apoio do corrimão. ___ 

85. Desce 4 degraus alternadamente com apoio do corrimão. ___ 
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86. Sobe 4 degraus alternadamente sem apoio do corrimão. ___ 

87. Desce 4 degraus alternadamente sem apoio do corrimão. ___ 

88. Salta de 1 degrau de 15 cm fde altura sem apoio. ___ 

TOTAL E___ 
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Anexo IV 

  

Nome: 

 

 

Instituição: 

 

 

 

ACTIVIDADES DESPORTIVAS 

 

Pratica desporto? 

 

 

 

 

 

Nome da 

actividade 

 

Frequência Duração Intensidade 

Desporto I 

 

 

Desporto II 

 

 

Desporto III 

 

 

Adaptado de Baecke, 1882 
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Anexo V 

Ex.mo(a) Sr.(a) 

                                                                                                 Director(a) da       

 

 

UTAD, 16 de Junho de 2010 

Venho por este meio dar a conhecimento a V. Exª que, no âmbito da minha tese 

de mestrado, estou a realizar um trabalho que tem como tema “Desempenho Funcional e 

Paralisia Cerebral”. 

 O objectivo do mesmo, é verificar os benefícios da actividade física no 

desempenho funcional das pessoas com Paralisia Cerebral.  

Permito-me por isso solicitar-lhes a vossa ajuda para a realização de um simples 

e rápido questionário a um grupo de indivíduos indicados pela vossa instituição.  

Esse grupo de indivíduos será constituído por pessoas com Paralisia Cerebral 

com idades compreendidas entre os 4 e 16 anos.  

Para a realização dos testes não seria necessária qualquer deslocação da vossa 

parte nem a disponibilidade de qualquer material, deslocando-me eu ao local e levando 

todo o material comigo. 

Todos os dados recolhidos não serão facultados a terceiros, serão de uso 

exclusivo para este estudo e o anonimato dos sujeitos pertencentes à amostra também 

será mantido. 

Todas as conclusões finais do meu estudo serão facultadas à vossa instituição.  

Aguardo o favor da v/ resposta com a possível brevidade, despeço-me com 

cordiais cumprimentos.  

Com os meus agradecimentos, 

 

                                                                                                     (Ana Cristina Castro Pereira Carvalho)       

 

Contacto: 9xxxxxxxx 


