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RESUMO 
 
A Paralisia Cerebral (PC) é um distúrbio não-progressivo do movimento e postura 
devido a lesão no sistema nervoso central imaturo, podendo estar acompanhada 
limitações cognitivas e sensoriais. Entre os recursos fisioterapêuticos, a Fisioterapia 
Aquática (FA) atua como coadjuvante no processo de recuperação cinético funcional 
usufruindo de propriedades físicas e térmicas da água aquecida. O objetivo do 
presente estudo foi verificar os efeitos da FA na habilidade motora global, no 
desempenho funcional nas atividades de vida diária e postura de crianças de 4 e 5 
anos de idade com PC espástica. O estudo foi composto por Grupo Experimental 
(GE), com 3 participantes, e Grupo Controle (GC) com 2 participantes. As avaliações 
e análises foram delineadas por meio da Classificação Internacional de 
Funcionalidade e Saúde (CIF). Para avaliar a habilidade motora global utilizou-se a 
Gross Motor Function Measure (GMFM), para o desempenho funcional a Pediatric 
Evaluation of Disability Inventory (PEDI) e análise postural o Software para 
Avaliação Postural (SAPO). As habilidades motoras aquáticas do GE foram 
avaliadas pela Aquatic Functional Assessment Scale (AFAS). As intervenções foram 
16 sessões de FA, duas vezes por semana, 40 minutos de imersão. Houve 
incremento da postura e desempenho funcional no GE, o GC não apresentou 
diferença na postura e obteve piora no desempenho funcional. Não houve diferença 
expressiva na habilidade motora global do GE e GC. O GE obteve evolução nas 
habilidades motoras aquáticas. Apesar da pequena amostragem, pode-se concluir 
que a FA pode ser aliada ao processo de estimulação psicomotora na PC, pelos 
critérios da CIF. 
 
Palavras-chave: Paralisia Cerebral. Fisioterapia. Hidroterapia. Classificação 
Internacional de Funcionalidade e Saúde.  
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1.  INTRODUÇÃO 

 

A Encefalopatia Crônica Não-Progressiva da Infância ou Paralisia Cerebral 

(PC) é identificada como distúrbio do movimento e postura devido a uma lesão no 

sistema nervoso central (SNC) imaturo, que ocorre no período pré, peri ou pós-natal 

(ROSENBAUM et al., 2007).  

A prevalência de pessoas com algum tipo de deficiência atinge cerca de 10% 

da população, constituindo-se questão de saúde pública. No Brasil há uma carência 

de estudos que tenham investigado especificamente a prevalência e incidência da 

PC no cenário nacional, entretanto, com base em dados de outros países, faz-se 

projeção do dimensionamento da PC em países em desenvolvimento (LEITE; 

PRADO, 2004). Em países em desenvolvimento a incidência desta doença é maior 

do que nos países desenvolvidos devido às condições socioeconômicas baixas, bem 

como o precário atendimento nos períodos pré e peri natal, observando-se índices 

de 7:1000. No Brasil os dados estimam cerca de 30.000 a 40.000 casos novos de 

PC por ano (MANCINI et al., 2002). A forma espástica é a de maior frequência, 

sendo encontrada em 88% dos casos (LEITE; PRADO, 2004). Considera-se ainda 

que, indivíduos com PC têm mortalidade maior que a população no geral e sua 

expectativa de vida é menor, especialmente quando é acompanhada de distúrbios 

severos (PATO et al., 2002). 

Entre as deficiências existentes, chamam a atenção os casos de PC, por 

representar a maior incidência entre as crianças que apresentam disfunção motora 

(BRASILEIRO et al., 2009), resultando na incapacidade e/ou limitação do indivíduo 

em desempenhar atividades e tarefas do seu cotidiano e de sua família. 

Considerando suas dificuldades, avaliações e acompanhamentos, torna-se 

necessária, na identificação de dificuldades e potencialidades deste grupo da 

população com PC, a utilização do modelo biopsicossocial da CIF. Entre os 

domínios da CIF estão as funções (b) e estrutura (s), como também atividades e 

participação (d), fatores ambientais (e) e pessoais (DAMIANO, 2009). Ao atentar 

para as necessidades de assistência à saúde, visando à atividade e participação das 

crianças com PC, proporcionar exercícios aquáticos, por meio da Fisioterapia 

Aquática (FA), possibilita a vivência de novas experiências que favorecem a 

percepção sensorial e a ação motora. Isso gera estímulo para o desenvolvimento 

das capacidades psicomotoras das crianças com PC, o que promove melhora na 
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independência, bem como na realização de tarefas de vida diária e, 

consequentemente, na qualidade de vida (ARROYO; OLIVEIRA, 2007).  

Até o momento, observou-se que existem poucos estudos que se aprofundam 

qualitativamente nos domínios de atividade e participação da criança com PC, bem 

como poucas evidências clínicas que investigam os efeitos da FA na PC (DRIVER et 

al., 2006; JACQUES et al., 2010). Além disso, associado aos distúrbios motores, 

existe a alteração de tônus que pode modificar as habilidades de posicionamentos, 

alinhamentos corporais e de mudanças de posição, com consequentes modificações 

de reações de retificação, da coordenação e do equilíbrio corporal (YAMAGUCHI et 

al., 2015). 

Portanto, o objetivo do presente estudo foi verificar os efeitos FA na 

habilidade motora global, no desempenho funcional nas atividades de vida diária 

(AVD’s) e na postura de crianças de 4 e 5 anos com PC espástica. 

  

1   REVISÃO DE LITERATURA 

 

A PC tem por característica principal a disfunção motora, acompanhada de 

outras desordens, como limitações cognitivas e/ou alterações sensoriais, 

englobando um grupo de desordens permanentes do sistema nervoso central sem 

caráter progressivo (ROSENBAUM et al., 2007). A Fisioterapia tem por finalidade 

preparar a criança para uma função, de forma a manter ou aprimorar as já 

existentes, sempre de forma a funcionalizar a espasticidade (SPOSITO, RIBERTO, 

2010). Entretanto, o prognóstico da PC depende evidentemente do grau de 

dificuldade motora, da intensidade de retrações e deformidades esqueléticas e da 

disponibilidade e qualidade da reabilitação (SPOSITO, RIBERTO, 2010). 

O comprometimento neuromotor da PC pode envolver partes distintas do 

corpo, resultando em classificações específicas de acordo com a região cerebral 

acometida, conforme a severidade do comprometimento ou pela distribuição 

topográfica da lesão (GODOY; ASSIS; CARVALHO, 2018). De acordo com o quadro 

clínico, a subdivisão do distúrbio pode ser feita em: espástica, discinesia e ataxia 

(LEITE, PRADO, 2004; CARR et al., 2005). Quanto a PC Espástica, esta é causada 

pela lesão do neurônio motor superior acarretando o aumento do tônus muscular, 

fraqueza muscular, hiperreflexia e padrões motores anormais. A espasticidade pode 
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se manifestar em diferentes segmentos corporais, assim sendo classificada como 

hemiparesia quando acomete o membro superior e/ou o inferior de apenas um 

hemídio do corpo (direito ou esquerdo); quadriparesia quando se localiza em ambos 

os membros superiores e inferiores; e diparesia ocorrendo nos membros inferiores 

(LEITE, PRADO, 2004; CARR et al., 2005).  

Em relação à alteração de tônus na PC, a mais comum é a espasticidade, 

que pode agravar outros transtornos motores presentes como: alteração no 

desenvolvimento motor, fraqueza muscular, comprometimento na cinética, na 

destreza e no controle do movimento, postura anormal, reflexos neurológicos 

exagerados, espasmos, encurtamentos musculares e deformidades articulares. 

Apesar disso, a espasticidade pode favorecer aspectos funcionais quando, por 

exemplo, há um aumento no tônus de músculos anti-gravitacionais, o que pode 

auxiliar em transferências, ortostatismo, entre outras atividades funcionais. No 

entanto, esse quadro pode interferir na reabilitação e nas AVD’s, agravando 

alterações posturais, qualidade do movimento e anormalidades na marcha 

(SPOSITO, RIBERTO, 2010). 

A FA, por muito tempo denominada hidroterapia, é uma modalidade da 

Fisioterapia que utiliza propriedades físicas da água como o empuxo, a pressão 

hidrostática, a turbulência e a densidade da água como coadjuvante no processo de 

reabilitação (CARREGARO; TOLEDO, 2008). Estas particularidades presentes no 

meio líquido são capazes de proporcionar à criança com PC diversos benefícios 

incluindo o controle dos movimentos e a facilitação para aquisição de controle 

postural, além da estimulação sensorial, do equilíbrio, da coordenação motora e da 

socialização (SCHMITZ; STIGGERB, 2014). Isso ocorre justamente porque os 

efeitos antigravitacionais são minimizados com o corpo imerso devido à atuação das 

propriedades físicas e redução da ação da força da gravidade. A eficácia na 

reabilitação de pacientes neurológicos é maior quando a temperatura da água 

permanece na faixa de 32 a 33ºC. O calor da água proporciona a diminuição do 

tônus e permite, temporariamente, o manuseio e o movimento adequado para 

recuperação cinético-funcional (CARREGARO; TOLEDO, 2008). 

Os principais efeitos terapêuticos, segundo as evidências científicas, 

relacionados às propriedades físicas e térmicas da água que embasam a prática da 

FA incluem (CARREGARO; TOLEDO, 2008): 
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 Densidade Relativa: relação entre massa e volume; a água possui uma 

gravidade específica que, sendo maior que a do corpo humano, o faz flutuar.           

 Princípio de Arquimedes: conceito definido como uma força (empuxo) agindo 

contra a ação da gravidade e que gera a capacidade de flutuação; faz com 

que a descarga do peso corporal imerso seja menor. 

 Princípio de Pascal: implica na pressão hidrostática (PH) que é exercida em 

todas as direções do corpo submerso, em repouso, sendo influenciada pela 

profundidade. Quanto maior a profundidade, maior a pressão exercida sobre 

a parte do corpo. A PH causa diferentes efeitos como, por exemplo, o auxilio 

no retorno venoso de distal para proximal e favorecimento da manutenção 

da estabilidade corporal. 

 Viscosidade: atrito que o líquido exerce em um corpo imerso durante o 

movimento, variando de forma indiretamente proporcional à temperatura. 

 Tensão Superficial: atua como resistência ao movimento na superfície, 

devido à primeira camada de moléculas do líquido.  

 Fluxo: quando um corpo/ objeto se movimenta na água, é exposto a 

peculiaridades do fluxo do líquido determinadas pela velocidade, oscilação e 

formato do corpo. Estes podem ser: laminar, que facilita movimento pela 

organização das moléculas ou turbulento que dificulta, pelo fluxo 

desorganizado, gerando resistência ao movimento. 

 Temperatura: há uma constante transferência de calor na interação do corpo 

com a água, determinando efeitos fisiológicos e percepção térmica durante a 

terapia. 

 Alteração de metacentro: capacidade de rotação de um corpo, relacionada a 

alterações no posicionamento do corpo que modificam a relação entre o 

centro de gravidade e centro de flutuação. 

Entre as técnicas de FA está o Conceito Halliwick (CH) que engloba uma 

abordagem de ensino, particularmente para pessoas com deficiência física e/ou 

intelectual, na participação de atividades aquáticas com independência na água, 

podendo promover benefícios às crianças com PC, baseado no controle postural e 

nos princípios científicos da hidrodinâmica e da mecânica corporal (SCHMITZ; 

STIGGERB, 2014). O CH é um programa com três níveis funcionais de 

aprendizagem motora aquática que abrangem 10 pontos. O primeiro nível consiste 
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na adaptação mental, com os pontos 1 e 2 ajuste mental e desligamento; o segundo 

nível engloba o equilíbrio, com pontos 3 a 9, a saber: controle de rotação 

transversal, rotação sagital, rotação longitudinal, rotação combinada, empuxo, 

equilíbrio e quietude, deslize em turbulência; enquanto o terceiro nível nos nados 

com ponto 10 progressão simples e movimentos básicos de natação (GARCIA et al., 

2002). 

 

2   METODOLOGIA 

 

        O estudo, caracterizado como séries de caso (MARQUES; PECCIN, 2005), foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do Setor de 

Ciências da Saúde/UFPR sob parecer nº 1.671.574. As avaliações avaliador-

dependente foram às cegas, garantindo maior confiabilidade aos resultados 

(MARQUES; PECCIN, 2005). O ensaio contou com dois grupos: um experimental 

(GE) e outro controle (GC). Entre os critérios de inclusão: crianças diagnosticadas 

com PC espástica entre 2 a 7 anos, ambos os sexos. Foram excluídas crianças que 

possuíam doenças associadas ou alterações cognitivas que interferissem nas 

avaliações e/ou intervenções.  

 O estudo se delineou por meio das dimensões biopsicossociais da CIF 

(FIGURA 1): Funções (b) e Estruturas do corpo (s), Atividade e Participação (d) e 

Fatores Ambientais (e) e Pessoais. Para os domínios b e s considerou-se a 

anamnese e o Software para Avaliação Postural; para o d as escalas Pediatric 

Evaluation of Disability Inventory (PEDI), Gross Motor Function Measure (GMFM, 

Gross Motor Function Classification System (GMFCS) e Aquatic Functional 

Assessment Scale (AFAS). O domínio e foi composto pela anamnese inicial, 

Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI) e observacional na convivência 

com os participantes. 

O GMFCS (ANEXO 1) caracteriza-se como uma escala de cinco níveis que 

retrata, em ordem decrescente, o nível de independência e funcionalidade das 

crianças com PC. O que caracteriza a diferença entre os níveis estabelecidos é o 

conhecimento das incapacidades da criança e da assistência que ela necessita nas 

AVD’s com ênfase na mobilidade e permanecer sentado, considerou-se neste 

estudo os níveis na faixa etária de 4 a 6 anos (HIRATUKA; MATSUKURA; PFEIFER, 

2010).      
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FIGURA 1. SISTEMATIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO CONFORME DOMÍNIOS DA 
CIF 

 

FONTE: adaptado de OMS (2015) pelas autoras. 
 

Na avaliação da habilidade motora global de crianças com PC, foi utilizado o 

teste GMFM (ANEXO 2) traduzido como Medida da Função Motora Grossa. É um 

ensaio quantitativo da motricidade ampla que observa o nível de função do 

indivíduo. Os itens são pontuados de acordo com 4 pontos ordinais da escala e o 

escore final é obtido de acordo com a pontuação dos 88 itens, divididos em uma 

porcentagem de cinco níveis baseados nas habilidades e limitações motoras da 

criança com PC (MÉLO, 2011). 

         O GMFM-66 permite o cálculo do escore total mesmo quando todos os itens 

não foram administrados e analisa as mesmas dimensões do GMFM-88. Os escores 

do GMFM requerem um software denominado Gross Motor Ability Estimator 

(GMAE); este fornece escore total, desvio-padrão, intervalo de confiança e mapas 

de interpretação das habilidades motoras grosseiras (RUSSELL et al., 2002) 

auxiliando o profissional de reabilitação a traçar metas de habilidades motoras. Os 

resultados deste estudo foram baseados nos escores do GMFM-66 e GMFM-88. 

        O instrumento para avaliação da capacidade funcional utilizado foi o PEDI 

(ANEXO 3), que avalia a habilidade funcional da criança por meio de entrevista 

estruturada com os cuidadores, composta por 197 itens subdivididos em três 

domínios: mobilidade, autocuidado e função social. Cada item de atividade é 

pontuado com (0) para incapacidade de desempenhar as atividades e (1) para 
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capacidade de desempenho (MANCINI, 2005). O PEDI também avalia a assistência 

fornecida pelo cuidador, evidenciando o grau de independência da criança por meio 

de tarefas de autocuidado, mobilidade e função social. A quantidade de assistência 

é avaliada por meio de uma escala de cinco pontos, onde quanto menor for a 

pontuação, mais depende do cuidador é a criança (VASCONCELOS et al., 2009). 

A análise postural, deu-se por meio do Software para Avaliação Postural 

(SAPO), que se utiliza da fotogrametria a partir de fotos digitalizadas, possibilitando 

medidas de posição, comprimento, ângulo, centro de gravidade e alinhamento 

corporal. O seu programa consiste em uma sugestão de pontos de marcação e 

medidas para avaliação postural baseada na relevância clínica, base científica, 

viabilidade metodológica e aplicabilidade (SAPO, 2006). Foram fotografadas as 

vistas anterior, posterior, lateral direita e esquerda, após a demarcação dos pontos 

anatômicos com marcadores de isopor, com a criança posicionada à frente de uma 

malha quadriculada e um fio de prumo (demarcado 1 metro de comprimento) ao 

lado, para possibilitar a calibração da foto no programa SAPO. 

As participantes quadriparéticas ou que possuíam limitações para 

permanecer em posição ortostática sem auxílio foi utilizado o protocolo de fotometria 

adaptado por Yamaguchi et al. (2015), que consiste na demarcação e foto apenas 

na vista anterior com a criança sentada em uma cadeira.  

Na piscina, as participantes foram avaliadas com a AFAS adaptada, traduzida 

como Escala de Avaliação Funcional Aquática (ANEXO 4). A AFAS observa 

habilidades motoras aquáticas, baseado em 4 fases: ambientação, domínio do meio 

líquido, exercícios terapêuticos especializados e condicionamento orgânico global, 

tendo seu escore delimitado por uma pontuação de 1 à 5, sendo que quanto maior o 

resultado, melhores são os níveis de aprendizado e habilidades adquiridas das 

participantes (ISRAEL; PARDO, 2014). 

Os fatores pessoais foram identificados por anamnese durante a entrevista 

com os pais/familiares e na realização da escala PEDI, bem como no convívio no 

período de intervenção a partir da observação e do registro das sessões.   

A intervenção foi realizada em piscina terapêutica na instituição parceira, 

duas vezes por semana com duração de 40 minutos de imersão, no período de 

setembro de 2016 a dezembro de 2016, incluindo a avaliação, reavaliação e 16 

sessões de FA. Para a definição do tempo de intervenção e a duração das sessões 

de FA se considerou a revisão sistemática, analisando artigos entre os anos 2000 e 
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2013, que apontou uma variação do tempo de intervenção entre 3 e 44 semanas. 

Sendo que em 70% dos estudos os pacientes foram submetidos a 2 sessões 

semanais, onde cada sessão teve duração mínima de 30 minutos e máxima de 50 

minutos (PEREIRA; PRUDENTE, 2013).  

O programa de exercícios aquáticos foi elaborado pelas pesquisadoras.  

Foram estabelecidos objetivos fisioterapêuticos funcionais baseado nos marcos 

motores das escalas: Escala do Desenvolvimento Motor, Escala de Denver, Exame 

Neurológico Evolutivo, Avaliação do Nível de Desenvolvimento da Criança, 

referentes às idades dos critérios de inclusão do estudo (2 a 7 anos) (APÊNDICE 1).  

         Os exercícios aquáticos foram organizados nas fases de Israel (2000) que 

consistem em 5 etapas: (I) Ambientação: inclui as entradas e saídas da piscina, 

busca adaptação do corpo e sua posição na água, controle respiratório e vivência 

das propriedades físicas do meio aquático; (II) Domínio do meio líquido: imersões e 

rotações na busca de estimular o desenvolvimento tanto do equilíbrio, quanto o 

controle do corpo na água em diferentes posições; (III) Relaxamento: é utilizado 

quando há espasticidade, hipertonia ou tensão, combinando a água aquecida com 

movimentos suaves, curvos e deslizamentos; (IV) Exercícios terapêuticos 

especializados: a partir dos objetivos terapêuticos traçados, serão propostos 

exercícios aquáticos específicos com técnicas de FA; (V) Condicionamento orgânico 

global: almeja a condição cardiorrespiratória. Ao longo das 8 semanas de 

intervenção também houve uma progressão, em grau de complexidade, baseada no 

CH.  

 

3   RESULTADOS 

 

 Inicialmente foram selecionadas 19 crianças vinculadas à instituição “Centro 

Educacional Municipal de Atendimento Especializado Professora Lindamir Terezinha 

Ferreira Ribeiro (CEMAE)”. Após os critérios de exclusão, finalizou-se em 7 crianças 

das quais 2 foram retiradas do estudo por pendências na avaliação. Desta forma, a 

amostra final consistiu em 5 crianças (TABELA 1), alocadas aleatoriamente por 

sorteio em 3 participantes no GE (P1, P2 e P3) e 2 no GC (P4 e P5). O estudo foi 

delineado por meio das dimensões da CIF em dois momentos: pré intervenção (M1) 

e pós intervenção (M2). 
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TABELA 1. CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

Participante Idade (anos) DN Sexo GMFCS Topografia PC Grupo 

P1 4 01/05/2012 F II Diparesia GE 

P2 5 29/01/2011 F III Diparesia GE 

P3 5 18/03/2011 F II Hemiparesia D GE 

P4 4 02/08/2012 F I Hemiparesia E GC 

P5 5 11/10/2011 F IV Quadriparesia GC 

Legenda: DN - Data de Nascimento; F – Feminino; D - Direita; E - Esquerda; GE - Grupo 
Experimental; GC - Grupo Controle 
 

4.1  FUNÇÕES E ESTRUTURAS DO CORPO 

 

A participante P1 possui uma diparesia espástica, com maior 

comprometimento em membros inferiores, faz uso de tala suropodálica articulada 

bilateral. A P2 apresenta uma diparesia espástica e faz uso de andador para 

locomoção em ambientes internos e externos e possui prótese bilateral de quadril. A 

P3 possui uma PC hemiparética espástica direita, com presença de contratura em 

pé equino, não faz uso de órtese. A P4 possui uma hemiparesia espástica esquerda 

e não faz uso de órtese. A P5 apresenta uma quadriparesia espástica com déficit 

visual e maior funcionalidade em membro superior esquerdo. 

 

4.1.1 Análise Postural 

 

Por meio do programa SAPO, observou-se que a P1 melhorou em relação à 

inclinação para a esquerda, além da melhora na simetria na maior parte dos pontos 

analisados, como o tendão de Aquiles e ângulo inferior da escápula. Visualmente se 

observou a diminuição da rotação interna de quadril e de joelho e flexão dos joelhos, 

bem como a redução da base de apoio. A P3 permaneceu com uma inclinação de 

tronco para a esquerda, tendo uma relativa diferença positiva nos pontos: acrômio, 

ângulo inferior da escápula e linha média da perna. Tanto a P1 quanto a P3, na vista 

lateral da reavaliação, apresentam diminuição da anteriorização de cabeça e 

anteroversão de pelve, com melhor alinhamento para a linha média. Quanto a 

criança P4, percebeu-se uma mudança de inclinação da esquerda (na avaliação) 

para a direita (na reavaliação), sem alterações na simetria dos pontos (APÊNDICE 

2). 
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A análise postural das participantes P2 e P5 foi realizada por meio do 

programa SAPO adaptado de Yamaguchi et al. (2015) (APÊNDICE 2). A P2, do GE, 

no M2 melhorou a simetria bilateral dos pontos centrais da última costela e EIAS, 

enquanto os pontos tragus e acrômio aumentaram sua inclinação para esquerda. 

Visualmente na P2 é possível perceber a diminuição da rotação interna de quadril na 

posição sentada. A P5, do GC, manteve uma inclinação global do tronco para a 

esquerda, observada nos pontos demarcados sem alterações expressivas visíveis. 

 

4.2  ATIVIDADE E PARTICIPAÇÃO 

 

4.2.1  Desempenho Funcional 

 

A P1 obteve um aumento positivo em todos os escores brutos, tanto das 

habilidades funcionais como na assistência ao cuidador, sendo classificada como 

“típica” em 4 das 6 dimensões, exceto nas áreas de mobilidade. A P2 apresentou um 

aumento em todos os escores brutos das dimensões da escala, sendo classificada 

como “típica” na função social tanto das habilidades funcionais como na assistência 

do cuidador. A P3 teve diminuição do escore em 2 dimensões, mas foi classificada 

como “típica” em todos os resultados do escore normativo, sendo ainda “típica 

superior” na função social relacionada à assistência do cuidador (APÊNDICE 3).  

A P4 diminuiu 5 dos 6 escores brutos da escala, tendo “atraso” em ambas as 

dimensões relacionadas à mobilidade. Já a P5 obteve diminuição em apenas 2 dos 

6 escores brutos, mas permaneceu na classificação de “atraso” em todas as 

dimensões da escala (APÊNDICE 3). 

 

4.2.2 Habilidade Motora Global 

 

Quanto aos resultados obtidos no GMFM-88 (APÊNDICE 4) do GE observa-

se melhora na P1 de 86,03 para 88,36, enquanto houve piora nos scores da P2 de 

64,32 para 59,81 e P3 de 92,56 para 87,58. Enquanto no GC, também resultou em 

piora dos scores da P4 de 98,38 para 97,68 e da P5 de 30,25 para 10,27. 

Segundo os resultados referentes ao GMFM-66 (GRÁFICO 1 - APÊNDICE 4) 

a P1 apresentou melhora no escore final durante o M2, evoluindo de 67,7 para 69,2 

pontos. Já as P2 e P3 tiveram uma diminuição no escore final, passando de 53,3 



13 
 

para 51,5 e de 73,6 para 69,3 respectivamente. Apesar disso, quanto a execução 

motora houve melhora qualitativa dos movimentos principalmente nos decúbitos 

deitado, sentado e semi-ajoelhado, como observado nos vídeos da avaliação. 

No GC a P4 obteve melhora na reavaliação de 86,5 para 95 pontos, sem 

diferença na execução qualitativa dos movimentos, enquanto que a P5 obteve piora 

na pontuação de 42,2 no M1 para 33,9 pontos no M2, bem como se observou a 

dificuldade na realização da escala durante a reavaliação coerente com a queda na 

pontuação (GRÁFICO 1 - APÊNDICE 4).  

 

GRÁFICO 1 – PONTUAÇÃO DO GMFM-66 E CORRELAÇÃO COM AS LINHAS DA GMFCS E 
IDADE, ESTABELECIDAS POR HANNA et al.  

 

Legenda: ○ - Pré intervenção; Δ – Pós Intervenção; I – Erro Padrão  
Fonte: adaptado de Hanna et al. (2009) pelas autoras. 

 

4.2.3  Habilidade Motora Aquática 

 

A avaliação em ambiente aquático foi realizada apenas com o GE. Observou-

se melhora de todas as participantes (P1, P2 e P3) dentro dos quatro domínios da 

AFAS: ambientação, domínio do meio líquido, exercícios terapêuticos especializados 

e condicionamento orgânico global (TABELA 2). 

TABELA 2. PONTUAÇÃO M1 E M2 DA ESCALA AFAS 

Participante 
Domínios da  

Escala 
Pré  

Intervenção (M1) 
Pós 

 Intervenção (M2) 
VR 

 Diferença 
(%) 

P1 Score Total 62 98 155 23,22 
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A 13 26 40 32,5 

D 17 24 40 17,5 

E 21 27 35 17,14 

Cd 11 21 40 25 

P2 

Score Total 58 102 155 28,39 

A 15 31 40 40 

D 17 25 40 20 

E 15 23 35 22,86 

Cd 11 23 40 30 

P3 

Score Total 71 115 155 28,39 

A 17 31 40 35 

D 17 27 40 25 

E 26 31 35 14,29 

Cd 11 26 40 37,5 
 
Legenda: A - Ambientação; D - Domínio do meio líquido; E - Exercícios terapêuticos especializados; 
Cd - Condicionamento orgânico global; VR - Valor de referência 
 

4.3  FATORES AMBIENTAIS E PESSOAIS 

 

A P1 tinha dificuldades em realizar atividades em grupo, pois gostava de uma 

atenção individualizada, o que poderia vir a interferir nas avaliações e intervenções, 

podendo estar relacionado ao caráter protetor dos familiares como foi possível 

observar durante as avaliações iniciais e nas intervenções. Nas intervenções 

aquáticas, a mesma se mostrava constantemente resistente e não comunicativa com 

as outras participantes durante as atividades. 

A P2 apresenta maior comprometimento motor em membros inferiores em 

relação às outras participantes, visto que faz uso de andador para se locomover. 

Durante as avaliações pós-intervenção, a paciente apresentou um abcesso em MID, 

o que provavelmente interferiu nos resultados. A criança relatava dor e se negou a 

realizar atividades do GMFM-88 que envolvessem a região com abscesso. Durante 

as intervenções aquáticas se mostrou participativa e interessada em se relacionar 

com as outras participantes. 

A P3 possuía uma barreira social relacionada à violência e drogadição 

familiar, bem como havia ficado recentemente órfã, residindo com a avó e seus 4 

irmãos. Assim, a assistência necessária para o desenvolvimento da mesma é 

limitada. Observou-se a dificuldade familiar em se comprometer com as 

intervenções, apresentando o número máximo de faltas (4 faltas), além de 

dificuldade na atenção da participante durante as atividades. 
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A P4 possui uma PC espástica leve em hemídio esquerdo, mas apresenta 

uma participação ampla em suas atividades, de forma independente e adequada 

para sua idade. Já a P5 possui uma deficiência visual também restritora ao 

desenvolvimento, visto que acarreta um caráter superprotetor dos pais, relatado pela 

mãe, e observado durante as avaliações. 

 

4.4 CLASSIFICAÇAO PELA CIF  

  

 Por meio dos achados nas escalas de avaliação SAPO, PEDI, GMFM e 

AFAS, bem como entrevista com os pais ou responsáveis foi possível classificar as 

participantes dentro dos domínios da CIF: Funções (b) e Estruturas do corpo (s), 

Atividade e Participação (d) e Fatores Ambientais (e) (TABELA 3). 

  

TABELA 3. CLASSIFICAÇÃO DA CIF 

Participante Domínio b Domínio s Domínio d Domínio e 

P1 
b735.1 
b798.1 

s750.17 d469.0 
e310.4+  
e410.2- 

P2 
b735.2 
b798.3 

s750.37 d465.1 e310.4+  

P3 
b735.3 
b798.2 

s798.37 d469.2 
e310.4-  
e410.3-  

P4 
b735.1 
b798.0 

s798.17 d469.0 e310.4+  

P5 
b735.1 
b798.3 

s798.47 d469.3 
e310.4+  
e410.3-  

 
Legenda b735: Funções do tônus muscular; b798: Funções neuromusculoesqueléticas e relacionadas 
com o movimento, outras especificadas; s750: Estrutura do membro inferior; d469:  Andar e mover-
se, outros especificados e não especificados; d465: Deslocar-se utilizando algum tipo de 
equipamento; e310: Família próxima; e410: Atitudes individuais de membros da família próxima. +: 
fator ambiental facilitador; -: fator ambiental barreira; .0: Não há problema (0-4%); .1: Problema ligeiro 
(5-24%); .2: Problema moderado (25-49%); .3: Problema Grave (50-95%); .4: Problema completo (96-
100%); .-7: Mudanças qualitativas na estrutura, incluindo retenção de líquidos.  

 

4   DISCUSSÃO 

 

Observa-se que de maneira geral a complexidade dos resultados do presente 

estudo vai ao encontro do que aponta a literatura (ROOSTAEI et al., 2016, 
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DIMITRIJEVIĆ et al., 2012). O fato de a criança com PC exibir resultados complexos 

de uma lesão ou déficit no desenvolvimento cerebral reflete-se na dificuldade de 

compreender a complexidade de seu quadro funcional. À medida que a mesma se 

desenvolve existem fatores pessoais, familiares e ambientais que se combinam em 

sua formação biopsicossocial, e por esse motivo avaliações que contemplem o 

modelo da CIF tornam-se necessárias. A CIF atua proporcionando uma linguagem 

unificada e padronizada para a descrição da saúde e de estados relacionados com a 

saúde dentro de seus domínios: Funções e Estruturas do Corpo, e Atividades e 

Participação, correlacionando com fatores ambientais e pessoais do indivíduo (OMS, 

2004). No mesmo sentido alcançar efeitos positivos e quantificáveis em fisioterapia 

ainda é um desafio, especialmente para essa população (DAMIANO, 2006). 

Apesar do presente estudo ter almejado uma maior homogeneidade da 

amostra, delimitando a PC do tipo espástico de maior prevalência, foi inevitável 

encontrar variedades no quadro motor, mesmo com critérios estabelecidos e essa 

variabilidade também é relatada na literatura (LEITE; PRADO, 2004). Frente a esta 

diversidade, optou-se pela utilização de instrumentos padronizados associados ao 

método de análise qualitativa aliada ao uso da CIF, visto que uma análise somente 

quantitativa impossibilitaria aprofundar-se na realidade do grupo estudado e os reais 

motivos dos resultados alcançados (MANCINI et al., 2014; SILVA; GOBBI; SIMÃO, 

2005). A CIF, por sua vez, consegue abordar de forma integral o indivíduo e facilita a 

compreensão da criança em seu aspecto biopsicossocial (BRASILEIRO; MOREIRA, 

2008).   

 

4.1  FUNÇÕES E ESTRUTURAS DO CORPO 

 

4.11  Análise Postural 

 

Nas participantes do GE, por meio do protocolo SAPO em pé, percebeu-se 

uma diminuição da anteriorização de cabeça e retroversão de pelve com melhor 

alinhamento para a linha média. Isso possivelmente pode ser explicado pelo fato do 

ambiente aquático possibilitar estímulos sensoriais e motores capazes de estimular 

reações e ajustes posturais, bem como o próprio controle postural em busca do 

equilíbrio corporal, proporcionando assim um aprimoramento na simetria de tronco 

(TRINDADE, CELESTINO, BARELA, 2013; MENEGHETTI, et al., 2009). 
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Já no GC, foi possível observar que as participantes não tiveram mudanças 

expressivas nos pontos analisados, tanto no protocolo sentado quanto em pé; 

entretanto a P4 demonstrou alteração da inclinação lateral de tronco. Para Cil et al. 

(2004) os ajustes posturais da criança decorrem de acordo com os estímulos 

oferecidos, como a terapia em solo associada à sua condição motora, social e 

ambiental, o que provavelmente condiz com os resultados do GC.  

O controle postural foi definido como o controle da posição do corpo no 

espaço para fins de equilíbrio e orientação, estudos recentes sugerem que existem 

requisitos significativos de atenção para controle postural, e que estes requisitos 

variam dependendo da tarefa postural, a idade do indivíduo e suas habilidades de 

equilíbrio (WOOLLACOTT; SHUMWAY-COOK, 2002).  

Crianças com PC frequentemente apresentam amplitude restrita de 

movimento em muitas articulações, incluindo tornozelo, joelho e quadril. As 

contraturas dos músculos envolvidos nestas articulações resultam em posturas 

atípicas quando o sujeito está nas posições sentado e em pé. As posturas habituais 

influenciam a forma pela qual os músculos são recrutados e coordenados para a 

manutenção do equilíbrio estático e dinâmico e, consequentemente, realização das 

AVD’s (SHUMWAY-COOK, WOOLLACOTT, 2002). 

Apesar do protocolo de análise postural sentado do presente estudo não 

apresentar diferenças visualmente perceptíveis, no comparativo pré e pós-

intervenção, tanto nas participantes do GC e GE, é possível indicar que a FA traz 

avanços na postura da criança com PC espástica conforme apontou o estudo de 

Yamaguchi et al. (2015).   

Considerando que o alinhamento postural é a base para um adequado 

controle de movimento e para as atividades funcionais cotidianas, o estudo de 

Cunha et al. (2009) mostrou que crianças com PC, classificadas no GMFCS como 

nível III, apresentam melhor desempenho motor e alinhamento postural que aquelas 

nos níveis IV e V. No nosso estudo, as crianças do GE que se mostraram 

visualmente mais simétricas na reavaliação poderiam também ter melhorado ou 

mantido seu quadro motor. 

Maciel, Mazzitelli e Sá (2013) compararam a aplicação da FA associada à 

cinesioterapia e o uso apenas da cinesioterapia em crianças com PC de 6 a 11 

anos, durante 16 sessões realizadas duas vezes por semana. Foi possível observar 

um melhor alinhamento corporal, pela análise postural por meio do software SAPO, 
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em ambos os grupos analisados, sem diferenças significativas. Os resultados obtido 

pelos autores se diferenciam aos do presente estudo que observou melhora no 

alinhamento para linha média apenas no GE, enquanto o grupo GC teve alterações 

nas compensações posturais. 

 

4.2  ATIVIDADE E PARTICIPAÇÃO 

 

4.2.1  Desempenho Funcional 

 

Em relação ao GE, a P1 e a P2 obtiveram aumento positivo em todos os 

escores brutos, tanto das habilidades funcionais como na assistência ao cuidador. 

Apesar da diminuição do escore da P3 em 2 dimensões, continuou classificada 

como “típica” em todos os resultados do escore normativo, sendo ainda “típica 

superior” na função social relacionada à assistência do cuidador.  

O escore do item “segurança” na área de função social da PEDI melhorou 

para todas as participantes do GE. Isto pode ser explicado pelo fato do ambiente 

aquático, com suas propriedades físicas como o empuxo, pressão hidrostática e as 

resistências da água atuarem fornecendo uma estabilidade para realização de 

atividades que em solo são dificultadas pela ação da gravidade como: andar, passar 

de sentado para em pé e da posição ajoelhada para semi-ajoelhada, entre outras 

atividades que envolvem equilíbrio (SCHMITZ; STIGGER, 2014). 

Os achados do presente estudo apontam também melhora nos tópicos 

independência e participação social na escala PEDI das participantes do GE após as 

intervenções. Isto pode ser explicado pelo fato de que atividades físicas aquáticas 

podem auxiliar no processo ensino-aprendizagem e promover maior independência, 

capacidade manual e, como consequência, aumentar a participação social de 

indivíduos com PC (AIDAR et al., 2007).  

Já a análise dos escores brutos da PEDI continuou indicando “atraso” nas 

duas dimensões relacionadas à mobilidade da P4, e “atraso” em todas as dimensões 

(autocuidado, mobilidade e função social) da P5, ambas participantes do GC. 

De acordo com Mancini et al. (2002), mesmo na presença de distúrbios e 

limitações motoras, as crianças com PC tendem a desempenhar atividades 

funcionais de sua rotina diária de forma semelhante às crianças com 

desenvolvimento típico por dois possíveis fatores: a semelhança na ordem das 



19 
 

habilidades adquiridas, podendo refletir o efeito do próprio processo maturacional, e 

a expectativa de desempenho dos pais, o que caracteriza a influência do ambiente 

sobre o desempenho das habilidades da criança. 

Assim como no presente estudo, Bonomo et al. (2007) num ensaio clínico não 

controlado com 6 participantes entre 2 e 6 anos de idade diagnosticadas com PC 

quadriparético espástico constatou melhora na capacidade funcional, principalmente 

nos aspectos do autocuidado, mobilidade e função social segundo a escala de 

avaliação PEDI. 

 

4.2.2  Habilidade Motora Global 

 

De maneira geral não foram observadas diferenças para os escores de 

GMFM-88 e GMFM- 66, assim como pela análise de mapa de itens, os itens metas, 

embora fossem poucos não foram atingidos. 

No estudo de Rosenbaum et al. (2002), apontou que crianças com PC 

atingem 90% de sua função motora, com base no GMFM-66, com cerca de 5 anos 

de idade ou até antes a depender de sua classificação do GMFCS; e a partir dos 7 

anos atingem um platô no qual ganhos motores são mínimos. Desta forma, melhorar 

ou manter a pontuação no GMFM-66 pode ser considerado um resultado positivo, da 

mesma forma que a piora na pontuação pode vir a ser um resultado esperado caso 

o estímulo não seja adequado e pode ser um prognóstico esperado para crianças na 

adolescência especialmente as de nível III a V da GMFCS (HANNA et al., 2009).  

Nas curvas estimadas do GMFCS obtidas pelo cruzamento da classificação 

das participantes com suas respectivas idades, pode-se observar no gráfico 1  que a 

P2 e P3 (GMFCS III e II, respectivamente) se encontram já no fim da curva e início 

do platô da linha gráfica para a aquisição de habilidades motoras, ou seja, os 

ganhos motores, na análise da GMFM-66, mesmo pós-intervenção, não seriam 

quantitativamente significativos. A mesma hipótese é válida para a P1 (GMFCS II), 

que se encontra ainda na curva e dentro do desvio padrão, confirmando nossos 

resultados, já que esta conseguiu diferença positiva significativa pela escala GMFM-

66 na aquisição de habilidades motoras pós intervenção.  

Na comparação do GMFM-88, na execução motora do GE houve melhora 

qualitativa principalmente nos decúbitos deitado, sentado e semi-ajoelhado, apesar 

de apenas a P1 apresentar ganho quantitativo. No GC, a P4 também demonstrou 
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bons resultados, porém possivelmente explicado por possuir GMFCS I, indicando 

melhor quadro motor quando comparada às demais participantes mesmo antes das 

intervenções. 

Já a piora nos escores das participantes P2, P3 e P5 podem ser explicadas 

pelos fatores biopsicossociais de cada uma. Apesar disso, tais curvas não são 

sensíveis durante a demonstração do controle motor nas atividades propostas, visto 

que apesar da diminuição dos scores da P2 e P3, a qualidade dos movimentos na 

reavaliação foi superior quando comparada com a avaliação pré-intervenção. O 

estudo de Mancini et al. (2004) mostra que embora crianças consideradas 

“moderadas” em níveis de comprometimento motor apresentem repertório de 

habilidades semelhante às de comprometimento “leve”, os cuidadores que não 

estimulam efetivamente certas habilidades na rotina diária acabam tornando essas 

crianças moderadas mais dependentes do que as crianças leves, igualando-as às 

crianças classificadas como “graves”.  

A escala GMFM traz como limitação apresentar um único momento de 

avaliação que pode acabar prejudicando os resultados a depender da condição 

biopsicossocial da criança no momento da avaliação, como, por exemplo, a P2 que 

apresentou o abscesso em membro inferior esquerdo na reavaliação. Desta forma, 

os resultados obtidos ratificam a relevância do uso da CIF como forma de 

organização do acompanhamento da criança considerando outros domínios.  

Toda essa variabilidade reforça a necessidade de intervenções que 

considerem as necessidades específicas de cada criança como salientado por 

Damiano (2014), o que na prática com estudos quantitativos muitas vezes é difícil de 

identificar. 

 

4.2.3  Habilidade Motora Aquática 

 

 Os achados do presente estudo mostraram melhora de todas as participantes 

do GE nos 4 domínios da AFAS, provavelmente pelo programa de intervenção 

ocorrer em ambiente aquático.  

Aidar et al. (2007) trazem que atividades físicas aquáticas favorecem o 

processo ensino-aprendizagem e podem promover maior independência físico-

motora, inclusive aprimorando a capacidade manual e, como consequência, 

aumentar a participação social de indivíduos com PC. Isto corrobora com os 



21 
 

achados do presente estudo que apontam melhora nos tópicos independência, em 

solo e no ambiente aquático, bem como em participação social. 

No estudo Bonomo et al. (2007), com crianças entre 2 e 6 anos, 

apresentando PC quadriparética espástica, e com intervenção de FA, durante 10 

semanas, observou-se que houve melhora funcional. As crianças do estudo 

puderam praticar padrões motores próximos aos típicos, com repetição e adaptá-los 

à sua capacidade funcional. Isto concorda com Gorter e Currier (2011) que 

demonstraram que o ambiente aquático pode favorecer o aprendizado de 

habilidades funcionais corretas, além de motivar e facilitar tarefas que fora da água 

apresentam alto grau de complexidade. 

O resultado do presente estudo corrobora com Schmitz e Stigger (2014), que 

indica que possivelmente o ambiente aquático foi divertido, motivador e seguro, 

facilitando a aprendizagem motora e atuando como uma base para a transferência 

destas habilidades motoras funcionais para o ambiente terrestre, como, por 

exemplo, na melhora qualitativa da execução do movimento de passar de ajoelhado 

para semi-ajoelhado e em pé. 

O estudo de Brasileiro et al. (2009), avaliou crianças com PC espástica leve e 

moderada, e concluiu que o impacto da disfunção motora é mais significante nas 

atividades que demandem mudança e manutenção da posição do corpo no espaço. 

Ou seja, em nosso estudo o ambiente aquático agiu como um facilitador durante a 

realização das atividades e brincadeiras propostas, promovendo maior estabilidade 

e segurança para as crianças. Isso vai ao encontro com os achados de Resende e 

Rassi (2008) que apontam efeitos da FA no equilíbrio, como a redução da oscilação 

postural, o aumento do alcance funcional e a maior independência nas AVD’s, 

provavelmente pelos efeitos fisiológicos do corpo em imersão especialmente sobre a 

diminuição da ação da gravidade. 

 

4.3  FATORES AMBIENTAIS E PESSOAIS 

 

As capacidades do indivíduo para engajar-se no autocuidado são 

condicionadas pela idade, nível de desenvolvimento, experiências de vida, 

orientação sociocultural, condições de saúde - incluindo as restrições motoras 

proporcionadas pela PC, estas que podem limitar a integração de grupos pela 

dificuldade de execução de atividades e recursos disponíveis (BJORNSON et al., 
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2008). Mourão e Araújo (2011) confirmam em seu estudo que os participantes com 

PC apresentam limitações na habilidade funcional de autocuidado, mas que podem 

ser reduzidas por meio de estímulos contínuos prestados pelos cuidadores. 

Em relação aos fatores ambientais, as participantes P1, P3 e P5 

apresentaram questões sociais e familiares limitantes ao autodesenvolvimento, 

como a característica superprotetora e complicações familiares, como relatado pelos 

familiares (desajustes brutos na constituição familiar no caso da P3). Já a P2, no dia 

da reavaliação, apresentou uma restrição física, com relato de dor, possivelmente 

que gerou insegurança na atividade, o que limitou o desenvolvimento das atividades 

propostas na escala da GMFM-88.  

Nesse sentido, avaliações que considerem tais aspectos favorecem uma 

melhor compreensão do quadro de cada criança assim como para evolução. 

 

5   CONCLUSÃO 

 

 A limitada sensibilidade dos instrumentos de avaliação em um único momento 

avaliativo, o número reduzido da amostra e a não especificidade do programa de 

intervenção interferiram na fidedignidade quantitativa dos nossos resultados. Apesar 

disso, conclui-se que a FA, por meio do manejo adequado das propriedades físicas 

da água, pode se tornar aliada ao processo de reabilitação de crianças com PC, 

promovendo ganhos posturais, motores e relacionados a AVD’s, além de auxiliar na 

participação social da criança, em seu convívio familiar e nos demais contextos. Em 

termos de hipóteses, a FA aprimorou a habilidade motora global no solo e em meio 

aquático, o desempenho funcional e o alinhamento postural de crianças com PC. 

A CIF mostrou-se eficaz na compreensão biopsicossocial da criança, tanto 

para elencar instrumentos de avaliação como para traçar estratégias para o 

programa de intervenção. A CIF é uma ferramenta qualitativa que favorece a 

interpretação das condições de função, estrutura, atividade, participação, fatores 

ambientais e pessoais. Deste modo, a família possui papel fundamental para o 

desenvolvimento de sua criança, sendo que a Fisioterapia pode mediar este 

processo de reabilitação.  

Entretanto ainda são necessários mais estudos sobre os efeitos da FA na PC, 

com maior número de participantes e especificidade das intervenções. 
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APÊNDICE 1 

 

CONSTRUÇÃO DO PROGRAMA DE INTERVENÇÃO 

 

Faixa 
Etária 

Escalas de 
Desenvolvimento 

Objetivos Terapêuticos Funcionais 

4 anos 

ENE: romberg de olhos 
fechados; subir e descer 
escadas com os pés alternados. 
EDM: inclinação anterior de 
tronco 
ED: arremessar uma bola sobre 
os ombros; ficar em um pé só 
por 3 segundos; pular com um 
pé só. 

EQUILÍBRIO 
- Estimular o equilíbrio estático na posição sentado, semi ajoelhado, ajoelhado e em pé. Bem como 
estimular o equilíbrio dinâmico na transição das posições citadas anteriormente; 
- Promover o equilíbrio estático em pé de olhos fechados, em um pé só e com um pé à frente do outro; 
- Estimular o pular com um pé só; 

 
CERVICAL E TRONCO 
- Aprimorar o controle de coluna cervical e tronco sentado, em pé e na posição prono; 
- Estimular o alcance anterior; 

 
MEMBRO SUPERIOR 
- Promover o controle e fortalecimento de membros superiores.  
- Estimular a motricidade fina e grossa. 

 
MEMBRO INFERIOR 
-  Promover o controle e fortalecimento de membros inferiores.  
- Trabalhar a transferência de peso durante a marcha para o calcanhar. 

 
LOCOMOÇÃO 
- Aprimorar a marcha em linha reta; 
- Estimular a marcha para trás e em superfícies diferentes. 
- Trabalhar o subir e descer escadas, estimulando alternar os pé; 
- Estimular o salto lateral 

5 anos 

ENE: apoio plantar com um pé 
na frente do outro de olhos 
abertos; corre e salta com os 
pés unidos; salta e gira meia 
volta sem desviar do local de 
origem; 5m pulando de pés 
juntos e com um só pé; salta de 
um lado para o outro. 
EDM: Fica na ponta dos pés. 
ANDC: pula sobre um pé só; 
arremessa e apanha bola. 

 
Legenda: ENE - Exame Neurológico Evolutivo ; EDM - Escala do Desenvolvimento Motor; ED - Escala de Denver; ANDC - Avaliação Do Nível De 
Desenvolvimento Da Criança 
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PROGRAMA DE INTERVENÇÃO 
 

Semana de 
Intervenção  

Objetivo Terapêutico-
Funcional 

Exercícios Aquáticos 

 
 
 
 

Semana 1 

Estimular a ambientação 
e controle respiratório 
em meio aquático. 
Aprimorar o controle de 
cervical e tronco.  
Trabalhar fortalecimento 
de membros superiores 
e inferiores.  
Estimular o equilíbrio 
estático e dinâmico.  

1 - Aquecimento: deslocamento pela piscina (marcha para frente, condução na posição cadeira, bater pés na 
posição prono/supino). 
2- Ambientação 
1. Reconhecimento da piscina: o fisioterapeuta conduz a participante, na posição cadeira com pegada na 
escápula, ao redor da piscina. A partir disso, evoluir o apoio para cotovelos, mãos e, se possível, estimular a 
independência da mesma. 
2. Colocar o rosto na água: em círculo é cantada uma música e quando a mesma para as participantes devem 
colocar o rosto na água. Progressivamente abrir os olhos para olhar os bichinhos de EVA que serão posicionados 
imersos 
3. Soltando bolhas: em círculo na posição cadeira, as participantes devem assoprar bolhas na superfície da 
piscina, com o intuito de "empurrar" bichinhos de EVA. Progressivamente passam para nariz e boca. 
4. Imersão: em formação de trenzinho, os terapeutas irão conduzindo as participantes em posição cadeira ao 
redor da piscina "fugindo" de alguém que faz o papel de “tubarão”. Quando o tubarão se aproximar deverão 
afundar o corpo na piscina para se esconder. 
5. Imersão: em círculo, as participantes em posição cadeira juntamente com o fisioterapeuta. Será cantado a 
cantiga "roda cutia", enquanto lentamente vão girando, no final da música deverão afundar o corpo na piscina. 
3- Exercícios terapêuticos: 
1. Posição cadeira: treinar a posição com a participante, tanto estática quanto em movimento 
2. Controle de cervical:sentados sobre um tablado ou tapete flutuante (se possível) deverão seguir objetos 
mostrados a eles com a maior amplitude cervical possível, em flexão, extensão, inclinação lateral e rotação.  
3. Controle de tronco: 
- Sentados no tablado, as participantes se posicionam em pé sobre um tablado nivelador lado a lado e passam 
uma bola pequena uns para os outros por debaixo da água. 
4. Equilíbrio: 
- Brincadeira de estátua: com auxílio de uma música (primeiramente na posição ajoelhada e em seguida em pé), 
ao sinal do terapeuta as participantes devem cessar seus movimentos e permanecer estáticos por alguns 
segundos (variações com olhos fechados e com desequilíbrio). 
- “Morto-vivo”: as participantes terão que passar da posição sentado para em pé de acordo com o comando do 
terapeuta (devem realizar todas as fases para levantar - ajoelhado, semi ajoelhado e em pé). 
4- Relaxamento: na posição supino, o terapeuta conduz a participante pela piscina em movimentos ondulatórios, 
com apoio em região escapular ou cervical, realizando alongamentos globais.    

 Estimular a ambientação 1. Aquecimento (idem semana 1) 
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Semana de 
Intervenção  

Objetivo Terapêutico-
Funcional 

Exercícios Aquáticos 

 
 

Semana 2 

em meio aquático. 
Aprimorar o controle de 
tronco.  
Trabalhar fortalecimento 
de membros superiores 
e inferiores.  
Estimular o equilíbrio 
estático e dinâmico. 
 

2. Ambientação (idem semana 1) 
2. Exercícios terapêuticos: 
1. Equilíbrio estático: 
- Mestre mandou: a partir de comandos do terapeuta, as participantes assumirão diferentes posições como 
sentado, semi-ajoelhado, ajoelhado e em pé sobre um tablado nivelador, e ainda ficar em um pé só durante 1s. 
2. Controle de tronco e fortalecimento de membro inferior: 
- Cavalinho: Sentados em flutuador como em cima de um cavalo, as participantes deverão bater as pernas dentro 
da água como objetivo de levar um objeto de uma borda da piscina até a outra. 
3. Fortalecimento de membro superior: 
- Passa bola: Em fila, as participantes se pé sobre um tablado nivelador lado a lado e passam uma bola pequena 
uns para os outros por debaixo da água. 
- Afunda bola: Em roda e em pé sobre um tablado nivelador, as participantes competirão para ver quem consegue 
afundar uma bola e fazê-la pular o mais alto possível. 
3. Relaxamento (idem semana 1) 

 
 

Semana 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabalhar o 
fortalecimento de 
membro superior e 
inferior. 
Estimular equilíbrio 
estático e dinâmico 
 

1. Aquecimento (idem semana 1) 
2. Atividades 
1. Fortalecimento de membros: 
- Pega-pega (cavalinho): Sentados em flutuador como em cima de um cavalo, as participantes deverão bater as 
pernas dentro da água como objetivo de pegar o colega que realiza a mesma atividade. 
- Pega-pega (prono): as participantes devem pegar uns aos outros na posição prono, com (ou se possível sem) 
apoio do terapeuta. 
2. Arremessos: 
- Basquete: as participantes, assumindo diferentes posições (sentado, semi-ajoelhado, ajoelhado e em pé), 
deverão arremessar bolas dentro de bambolês que estarão dispostos em diferentes posições na piscina com 
uma bola pequena. 
3. Equilíbrio: 
- Brincadeira de estátua: as participantes estarão se movimentando com auxílio de uma música sobre um 
tablado, primeiramente na posição ajoelhada e em seguida em pé; ao sinal do terapeuta, as participantes devem 
fechar os olhos, cessar seus movimentos e permanecer estáticos por alguns segundos. Então, com a 
participante parada e ainda de olhos fechados, o terapeuta irá puxar ou empurrar a mesma a fim de criar 
desequilíbrios. 
- “Morto-vivo”: pacientes terão que passar da posição sentado para em pé de acordo com o comando do 
terapeuta (devem realizar todas as fases para levantar). 
- Mestre mandou: a partir de comandos do terapeuta, as participantes assumirão diferentes posições como 
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Semana de 
Intervenção  

Objetivo Terapêutico-
Funcional 

Exercícios Aquáticos 

Semana 3 sentado, semi-ajoelhado, ajoelhado e se possível em pé sobre um tablado nivelador, e ainda ficar em um pé só 
durante 1s. 
3. Relaxamento (idem semana 1) 

 
 

Semana 4 

Estimular a dissociação 
de cinturas. 
Trabalhar as rotações 
transversal e sagital. 
Fortalecimento de 
membro inferior. 
 

1. Aquecimento (idem semana 1) 
2. Atividades 
1. Rotação transversal: 
- Os pacientes, em roda e alternadamente (um sim, um não), deverão passar da posição supino para sentado e, 
se possível, de supino para prono. 
2. Rotação sagital: 
- Na posição em pé, os pacientes deverão pegar com uma das mãos peixinhos do fundo da piscina realizando 
rotação sagital. Bem como na posição supino, onde devem pegar os peixinhos que estarão posicionados em cima 
de seus joelhos ou pés. 
3. Fortalecimento de membro inferior e dissociação de cintura: 
- Música “Shake-shake”: coreografia – as autoras 
3. Relaxamento (idem semana 1) 

 
Semana 5 

Trabalhar as rotações 
transversal, sagital, 
longitudinal e mista. 

  

1. Aquecimento (idem semana 1) 
2. Atividades 
1. Rotação transversal: 
- Utilizar a música da “roda do ônibus”, entre outras cantigas, para influenciar a realização da rotação transversal.  
- Realizar a rotação transversal e passar por um arco. 
2. Rotação sagital: 
- Na posição em pé, os pacientes deverão pegar com uma das mãos peixinhos do fundo da piscina realizando 
rotação sagital. Bem como na posição supino, onde devem pegar os peixinhos que estarão posicionados em cima 
de seus joelhos ou pés. 
3. Rotação longitudinal: 
- Escravos de jó: em círculo, com cada participante apoiada por um terapeuta, era cantado a música de “escravos 
de jó”. Durante o decorrer da música cada participante realiza uma rotação longitudinal  e passa para o terapeuta 
ao lado. 
4. Rotação mista:com uso do aquatube, estimulava-se associar rotações. 
3. Relaxamento (idem semana 1) 
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Semana de 
Intervenção  

Objetivo Terapêutico-
Funcional 

Exercícios Aquáticos 

 
 

Semana 6 

Trabalhar as rotações 
longitudinal e mista 
Estimular o equilíbrio 
estático e dinâmico;. 
Trabalhar a locomoção 
em diferentes direções. 
 

1. Aquecimento (idem semana 1) 
2. Atividades 
1. Rotação longitudinal: 
- Utilizar a música da “roda do ônibus” para influenciar. 
2. Rotação mista: a partir do uso de música e comandos verbais, serão estimulados as sequências de rotações. 
3. Empuxo e equilíbrio em imobilidade: 
-“pokebola”: participantes devem se afundar na piscina, fazendo uma flexão de membros inferiores e tronco, 
imitando uma “bola” enquanto se afundam na piscina e se “deixam” voltar a superfície. 
-Caça ao tesouro 1: jogam-se vários objetos no fundo da piscina e cada participante tem de pegar o maior 
número de objetos para ser campeão.  
* Deslocamento na piscina em posição cadeira, sentada no aquatube (“cavalo”) ou nado. 
4. Equilíbrio dinâmico + Locomoção: 
- Sobre um tablado nivelador, as participantes assumindo a posição em pé estarão dispostos em fila como um 
“trenzinho”, sendo estimulados a realizar a marcha para frente e para trás com auxílio de músicas, além da 
marcha lateral. 
- O treino de marcha será feito em etapas, onde as participantes deverão primeiramente andar somente com a 
ponta dos pés, depois com total apoio plantar, e ainda somente com os calcanhares. 
- Durante o percurso do trenzinho, será montado um circuito subaquático onde as participantes deverão ainda 
subir e descer degraus alternando os pés. 
3. Relaxamento (idem semana 1) 

 
 

 
Semana 7 

 
 
 
 
 
 

Estimular o equilíbrio 
dinâmico;. 
Trabalhar a locomoção 
em diferentes direções. 
Estimular nados e 
deslizamentos em 
turbulência. 
 

1. Aquecimento (idem semana 1) 
2. Atividades 
1. Equilíbrio dinâmico + Locomoção: 
* Deslocamento na piscina em posição cadeira, sentada no aquatube (“cavalo”) ou nado. 
-Caça ao tesouro 1: jogam-se vários objetos na piscina e cada participante tem de pegar o maior número de 
objetos para ser campeão. 
- Sobre um tablado nivelador, as participantes assumindo a posição em pé estarão dispostos em fila como um 
“trenzinho”, sendo estimulados a realizar a marcha para frente e para trás com auxílio de músicas, além da 
marcha lateral. 
- O treino de marcha será feito em etapas, onde as participantes deverão primeiramente andar somente com a 
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Semana de 
Intervenção  

Objetivo Terapêutico-
Funcional 

Exercícios Aquáticos 

 
 
 
 

 
Semana 7 

ponta dos pés, depois com total apoio plantar, e ainda somente com os calcanhares. 
- Durante o percurso do trenzinho, será montado um circuito subaquático onde as participantes deverão andar 
para todos os lados, subir e descer rampas, bem como subir e descer degraus e realizar saltos laterais. 
2.Nados e deslizamento em turbulência 
- Pega rabo: serão feitos rabinhos com materiais coloridos para que as participantes possam prendê-lo em sua 
roupa de banho, exceto um do grupo; o objetivo é caçar o rabinho das demais participantes para si, realizando 
movimentos amplos de pernas para promover a locomoção. 
- Fazer uma correnteza com diferentes nados e após isso as participantes devem flutuar na turbulência criada. 
3. Relaxamento 

 
 
 

Semana 8 

Estimular o equilíbrio 
dinâmico;. 
Trabalhar a locomoção 
em diferentes direções. 
Estimular nados e 
deslizamentos em 
turbulência. 
 

1. Aquecimento (idem semana 1) 
2. Atividades 
* Deslocamento na piscina em posição cadeira, sentada no aquatube (“cavalo”) ou nado. 
1. Nados e deslizamento em turbulência 
- Pega rabo: serão feitos rabinhos com materiais coloridos para que as participantes possam prendê-lo em sua 
roupa de banho, exceto um do grupo; o objetivo é caçar o rabinho das demais participantes para si, realizando 
movimentos amplos de pernas para promover a locomoção. 
- Fazer uma correnteza com diferentes nados e após isso as participantes devem flutuar na turbulência criada. 
2. Equilíbrio dinâmico + Locomoção: 
- Durante o percurso do trenzinho, será montado um circuito subaquático onde as participantes deverão andar 
para todos os lados, subir e descer rampas, bem como subir e descer degraus e realizar saltos laterais. 
3. Relaxamento (idem semana 1) 
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APÊNDICE 2 

 

DIFERENÇA NO ALINHAMENTO ENTRE OS PONTOS PELO PROGRAMA SAPO  

 

Participante 
 

Alinhamento Horizontal 
(Y) 

Pré intervenção Pós intervenção 

Direito Esquerdo Diferença Direito Esquerdo Diferença 

P1 

Tragus 139 140,1 -1,1 112,2 111,5 0,7 

Acrômio 148,2 149,7 -1,5 122,3 120,7 1,6 
Espinha ilíaca ântero-
seperior 178,1 179,2 -1,1 149,1 150 -0,9 

Trocânte maior do fêmur 183,2 186,6 -3,4 154,3 154 0,3 

Linha articular do joelho 207,2 207,6 -0,4 178,7 177,8 0,9 

Ponto medial da patela 206,5 207,6 -1,1 179,4 179,1 0,3 

Tuberosidade da Tíbia 211,3 213,1 -1,8 182 181,7 0,3 

Maléolo lateral 227,9 227,9 0 200,3 199,9 0,4 

Maléolo Medial 228,2 227,9 0,3 199,6 200,6 -1 
Ângulo inferior da 
escápula 140,7 140,3 0,4 132,7 130,7 2 

Linha média da perna 193,1 192,7 0,4 190,9 190,2 0,7 

Tendão de aquiles 208,6 208,3 0,3 205,3 205,3 0 

Calcâneo 211,5 211,2 0,3 209 208,6 0,4 

 

P3 

Tragus 118,7 117 1,7 120,9 118,6 2,3 

Acrômio 125,7 130,3 -4,6 129,3 133,4 -4,1 
Espinha ilíaca ântero-
superior 152 154,3 -2,3 158,9 162,9 -4 

Trocânte maior do fêmur 156,7 158,3 -1,6 162,6 165,3 -2,7 

Linha articular do joelho 180 181,7 -1,7 187,8 191,5 -3,7 

Ponto medial da patela 182 181,3 0,7 189,1 190,5 -1,4 

Tuberosidade da Tíbia 185,7 185 0,7 192,1 193,5 -1,4 

Maléolo lateral 198,3 202,7 -4,4 207,6 213,6 -6 

Maléolo Medial 199,7 203 -3,3 207,9 213 -5,1 
Ângulo inferior da 
escápula 137,5 140,2 -2,7 141,1 142,7 -1,6 

Linha média da perna 190,8 199 -8,2 197,5 203,9 -6,4 

Tendão de aquiles 201,1 210 -8,9 207,6 217,6 -10 

Calcâneo 203,5 214,8 -11,3 209,9 222,3 -12,4 

 
 
 
 
 
 

P4 
 
 
 
 
 

Trago 103,1 105,2 -2,1 126,5 125,9 0,6 

Acrômio 118,8 115,9 2,9 138,5 135,2 3,3 
Espinha ilíaca ântero-
seperior 141,7 143,9 -2,2 168,4 165,4 3 

Trocânte maior do fêmur 141,1 148,5 -7,4 173,7 170,7 3 

Linha articular do joelho 169,9 170,9 -1 199,6 198,2 1,4 

Ponto medial da patela 169,9 170,5 -0,6 199,2 199,6 -0,4 

Tuberosidade da Tíbia 173 173 0 203,6 202,9 0,7 

Maléolo lateral 190,5 192 -1,5 225,5 225,1 0,4 
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Participante 
 

Alinhamento Horizontal 
(Y) 

Pré intervenção Pós intervenção 

Direito Esquerdo Diferença Direito Esquerdo Diferença 
 
 
 

P4 

Maléolo Medial 191,1 191,1 0 224,5 226,5 -2 
Ângulo inferior da 
escápula 107,7 108,4 -0,7 139,8 137,7 2,1 

Linha média da perna 165,5 166,4 -0,9 203,1 201,4 1,7 

Tendão de aquiles 179,3 179 0,3 218,9 219,5 -0,6 

Calcâneo 182,6 182,3 0,3 222,5 222,2 0,3 

 

 

 

 

 

DIFERENÇA NO ALINHAMENTO ENTRE OS PONTOS PELO PROGRAMA SAPO 
ADAPTADO DE YAMAGUCHI ET AL. (2015) 

 

Participante 
Alinhamento Horizontal 

(Y) 

Pré intervenção Pós intervenção 
D 

(cm) 
E 

(cm) 
Diferença 

(cm) 
D 

(cm) 
E 

(cm) 
Diferença 

(cm) 

P2 

Tragus 74,1 74,8 -0,7 51,7 52,8 -1,1 

Acrômio 85,9 86,1 -0,02 65,3 66,7 -1,4 

Última costela  108,2 107,1 1,1 92,4 92,4 0 
Espinha ilíaca ântero 
superior 117,3 117,7 -0,4 98,8 98,8 0 

 

P5 

Tragus 72,6 73 -0,4 60 60,5 -0,5 

Acrômio 82,6 83,8 -1,2 73,8 74,9 -1,1 

Última costela  96,7 98,3 -1,6 96,9 100,4 -3,5 
Espinha ilíaca ântero 
superior 103,7 105 -1,3 105,1 105,6 -0,5 
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FOTOS DA ANÁLISE POSTURAL PELO PROGRAMA SAPO 

 

P1 (GE)                                                

                                                           M1 - VA                                 M1 - VP                            M1 - VLD                     M1 - VLE  

                      
 

                                                             M2 – VA                                M2 - VP                            M2 - VLD                     M2 - VLE 

                           

Legenda: M1 – Pré Intervenção; M2 – Pós Intervenção; VA – Vista Anterior; VP – Vista Posterior; VLE – Vista Lateral Esquerda; VLD – Vista Lateral Direita 
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P2 (GE) 

 

M1 – VA                                                      M2 - VA 

               

      

Legenda: M1 – Pré Intervenção; M2 – Pós Intervenção; VA – Vista Anterior 
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P3 (GE) 

 

                                                             M1 - VA                           M1 - VP                        M1 - VLD                      M1 - VLE 

                       

 

  M2 – VA                            M2 - VP                           M2 - VLD                      M2 - VLE 

                      

Legenda: M1 – Pré Intervenção; M2 – Pós Intervenção; VA – Vista Anterior; VP – Vista Posterior; VLE – Vista Lateral Esquerda; VLD – Vista Lateral Direita 
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P4 (GC) 

 

                                                                M1 - VA                           M1 - VP                      M1 - VLD                   M1 - VLE 

                         

M2 – VA                                M2 - VP                            M2 - VLD                      M2 - VLE 

                           

Legenda: M1 – Pré Intervenção; M2 – Pós Intervenção; VA – Vista Anterior; VP – Vista Posterior; VLE – Vista Lateral Esquerda; VLD – Vista Lateral Direita 
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P5 (GC) 

 

M1 – VA                                                       M2 - VA 

               

 

Legenda: M1 – Pré Intervenção; M2 – Pós Intervenção; VA – Vista Anterior 
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APÊNDICE 3 

 

PONTUAÇÃO PEDI 
 

Participante Escala 

Pré Intervenção 
 

Pós Intervenção 

Escore 
Bruto  

Escore 
Normativo ± 
Erro Padrão 

Classificação 
pelo escore 
normativo 

Escore 
Contínuo ± 
Erro Padrão 

 
Escore 
Bruto 

Escore 
Normativo 

Classificação 
pelo escore 
normativo 

Escore 
Contínuo ± 
Erro Padrão 

P1 Idade: 4a 

PEDI - 
Habilidades 
Funcionais 

Auto 
cuidado 

50 
 

21,2 ± 4,4 Atraso 66,88 ± 2,2 
 

58 35,9 ± 3,1 Típico 70,95 ± 2,47 

Mobilidade 46 
 

<10 Atraso 54,45 ± 2,18 
 

53 27,7 ± 6,1 Atraso 61,47 ± 2,52 
Função 
social 

59 
 

59,4 ± 3,9 Típico 81,9 ± 3,46 
 

60 65,2 ± 8,6 Típico 84,41± 3,88 

            

PEDI - 
Assistência ao 

Cuidador 

Auto 
cuidado 

13 
 

20,8 ± 5,2 Atraso 54,88 ± 4,1 
 

33 54,6 ± 5,2 Típico 76,52 ± 3,87 

Mobilidade 28 
 

25,5 ± 2,8 Atraso 70,44 ± 4,11 
 

36 25,3 ± 5,2 Atraso 74,56 ± 4,87 
Função 
social 

19 
 

28,1 ± 2,3 Atraso 69,03 ± 5,35 
 

23 46,6 ± 6,6 Típico 82,54 ± 7,34 

             

P2 Idade: 5a 

PEDI - 
Habilidades 
Funcionais 

Auto 
cuidado 

48 
 

<10 Atraso 62,32 ± 2,6 
 

59 25 ± 3,5 Atraso 71,98 ± 2,53 

Mobilidade 31 
 

<10 Atraso 43,18 ± 1,94 
 

33 <10 Atraso 44,56 ± 1,94 
Função 
social 

55 
 

42,5 ± 4 Típico 75,16 ± 2,66 
 

60 54,3 ± 5,1 Típico 84,41 ± 3,88 

PEDI - 
Assistência ao 

Cuidador 

Auto 
cuidado 

19 
 

20 ± 5 Atraso 62,12 ± 3,49 
 

26 32,5 ± 3,3 Típico 69,01 ± 3,36 

           Mobilidade 17 
 

<10 Atraso 54,12 ± 3,9 
 

21 <10 Atraso 60,12 ± 3,68 
Função 
social 

22 
 

46,2 ± 10,9 Típico 78,27 ± 6,4 
 

23 59,1 ± 20,1 Típico 84,54 ± 7,34 

             
 
 

P3 Idade: 5ª 
 
 

PEDI - 
Habilidades 
Funcionais 

Auto 
cuidado 

64 
 

33,6 ± 3,6 Típico 78,29 ± 3,07 
 

63 31,9 ± 3,5 Típico 76,81 ± 2,92 

Mobilidade 52 
 

19 ± 6,9 Atraso 60,32 ± 2,46 
 

56 37,6 ± 4,9 Típico 65,28 ± 2,74 
Função 
social 

54 
 

40,7 ± 3,9 Típico 73,89 ± 2,56 
 

56 44,5 ± 4,1 Típico 76,55 ± 2,79 
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Participante Escala 

Pré Intervenção 
 

Pós Intervenção 

Escore 
Bruto  

Escore 
Normativo ± 
Erro Padrão 

Classificação 
pelo escore 
normativo 

Escore 
Contínuo ± 
Erro Padrão 

 
Escore 
Bruto 

Escore 
Normativo 

Classificação 
pelo escore 
normativo 

Escore 
Contínuo ± 
Erro Padrão 

 
 

P3 Idade: 5a 
PEDI - 

Assistência ao 
Cuidador 

Auto 
cuidado 

29 
 

36,4 ± 3,1 Típico 71,99 ± 3,47 
 

34 42,5 ± 3,3 Típico 77,86 ± 4,06 

Mobilidade 35 
 

56,1 ± 14,4 Típico 100 ± 13,86 
 

33 32,27 ± 9,9 Típico 86,31 ± 7,17 
Função 
social 

19 
 

28,1 ± 8 Atraso 69,03 ± 5,35 
 

24 >90 Típico superior 89,02 ± 9,91 

P4 Idade: 4a 

PEDI - 
Habilidades 
Funcionais 

Auto 
cuidado 

70 
 

62,9 ± 6,1 Típico 100 ± 1,25 
 

70 62,9 ± 6,1 Típico 100 ± 11,25 

Mobilidade 52 
 

34 ± 3,6 Típico 60,32 ± 2,46 
 

50 27,9 ± 3,7 Atraso 58,2 ± 2,35 
Função 
social 

60 
 

62,2 ± 4,3 Típico 84,41 ± 3,88 
 

58 57 ± 3,7 Típico 79,85 ± 3,17 

PEDI - 
Assistência ao 

Cuidador 

Auto 
cuidado 

40 
 

64,2 ± 8,8 Típico 100 ± 17,56 
 

36 53,1 ± 2,7 Típico 81,11 ± 4,72 

Mobilidade 30 
 

29,1 ± 2,6 Atraso 74,56 ± 4,87 
 

29 27,4 ± 2,6 Atraso 72,33 ± 4,4 
Função 
social 

25 
 

57,1 ± 4 Típico 100 ± 18,49 
 

23 44 ± 15,2 Típico 82,54 ± 7,34 

P5 Idade: 5a 

PEDI - 
Habilidades 
Funcionais 

Auto 
cuidado 

36 
 

<10 Atraso 53,65 ± 2,06 
 

42 <10 Atraso 57,88 ± 2,08 

Mobilidade 32 
 

<10 Atraso 43,87 ± 1,94 
 

23 <10 Atraso 37,55 ± 2 
Função 
social 

34 
 

<10 Atraso 56,43 ± 2,04 
 

44 20,5 ± 3,8 Atraso 64,27 ± 2,09 

PEDI - 
Assistência ao 

Cuidador 

Auto 
cuidado 

7 
 

<10 Atraso 43,54 ± 5,42 
 

14 13,8 ± 7,2 Atraso 56,27 ± 3,96 

Mobilidade 13 
 

<10 Atraso 47,55 ± 3,99 
 

12 <10 Atraso 45,88 ± 4 
Função 
social 

2 
 

<10 Atraso 22,53 ± 8,48 
 

11 <10 Atraso 51,77 ± 4,76 
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APÊNDICE 4 

 

PONTUAÇÃO GMFM 

 

Participante Escala Pré Intervenção Pós Intervenção 

P1 Idade: 4a GMFCS II 
GMFM - 88 

Score Total (média) 86,03 88,36 
Domínio A 96,08 96,08 
Domínio B 100 100 
Domínio C 97,62 100 
Dominio D 79,49 84,62 
Domínio E 56,94 61,11 

   GMFM - 66 Escore total ± Erro padrão 67,75 ± 1,47 69,22 ± 1,53 
     

P2 Idade: 5a GMFCS III 
GMFM - 88 

Score Total (média) 64,32 59,81 
Domínio A 96,08 94,12 
Domínio B 98,33 93,33 
Domínio C 80,95 78,57 
Dominio D 28,21 20,51 
Domínio E 18,06 12,5 

   GMFM - 66 Escore total ± Erro padrão 56,39 ± 1,17 51,56 ± 1,3 

     

P3 Idade: 5a GMFCS II 
GMFM - 88 

Score Total (média) 92,56 87,58 
Domínio A 100 94,12 
Domínio B 100 95 
Domínio C 97,62 95,24 
Dominio D 84,62 74,36 

Domínio E 80,56 79,17 

GMFM - 66 Escore total ± Erro padrão 73,63 ± 1,82 69,63 ± 1,47 

     

P4 Idade: 4a GMFCS I 
GMFM - 88 

Score Total (média) 98,38 97,68 
Domínio A 100 100 
Domínio B 100 100 
Domínio C 100 100 
Dominio D 97,44 100 
Domínio E 94,44 88,89 

   GMFM - 66 Escore total ± Erro padrão 86,52 ± 3,06 92,05 ± 5,82 

P5 Idade: 5a GMFCS IV 
GMFM - 88 

Score Total (média) 30,25 10,27 
  Domínio A 68,63 31,37 

Domínio B 68,33 20 

Domínio C 4,76 0 

Dominio D 2,56 0 

Domínio E 6,94 0 

   GMFM - 66 Escore total ± Erro padrão 42,2 ± 1,11 33,9 ± 1,64 

Legenda: Domínio A - Deitar e Rolar; Domínio B - Sentar; Domínio C - Engatinhar e Ajoelhar; Dominio 
D - Em pé; Domínio E - Andar, Correr e Pular 
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ANEXO 1 

 

SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO DA FUNÇÃO MOTORA GROSSA - GMFCS 

(SILVA ET AL., 2004; PALISANO ET AL., 2007). 
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ANEXO 2 

 

ESCALA GMFM -  GROSS MOTOR FUNCTION MEASURE (CYRILLO; GALVÃO, 

2011).  
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ANEXO 3 

 

INVENTÁRIO DA AVALIAÇÃO PEDIÁTRICA DE DISFUNÇÃO - PEDI (MANCINI, 
2005). 
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ANEXO 4 

 

ESCALA DE AVALIAÇÃO FUNCIONAL AQUÁTICA - AFAS (ISRAEL; PARDO, 
2014). 

 

 

 




