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RESUMO 

 

A Paralisia Cerebral (PC) é caracterizada por um grupo não progressivo de 

desordens do desenvolvimento e postura decorrentes de uma malformação ou 

lesão cerebral. Como tratamento, destacam-se abordagens terapêuticas que 

visam normalizar o tônus muscular e prevenir alteração na  relação entre o 

crescimento ósseo e o muscular, que podem provocar posturas inadequadas e 

deformidades estruturadas. Dessa maneira, o objetivo desse estudo foi verificar 

os efeitos da toxina botulínica tipo A (TB-A)  sobre a espasticidade e 

funcionalidade da criança com PC espástica. Esse foi um estudo prospectivo, 

controlado, randomizado, constituído por 24 crianças (idade entre 5 e 12 anos) 

com PC espástica, distribuídas em dois grupos sendo: Grupo experimental 

(GE) constituído com 12 pacientes (idade média 7,83  2,07 anos) tratadas 

com toxina TB-A e fisioterapia  e Grupo controle (GC) sendo 12 pacientes 

(idade média 8,50  2,17 anos) tratados somente com fisioterapia. Todos os 

participantes foram avaliados por meio de escalas motoras e funcionais 

(GMFCS, GMFM-88, Ashworth, escala de equilíbrio de BERG, Time up and go 

–TUG e o Inventário de Avaliação Pediátrica de Disfunções - PEDI) em três 

momentos distintos: antes do tratamento,  30 dias e 3 meses após o tratamento  

proposto. Por meio da análise de variância (ANOVA) para medidas repetidas foi 

possível observar diferenças significativas (p < 0,001) entre os grupos (grupos 

vs tratamento) para os dados obtidos na escala de GMFCS, GMFM-88,  BERG, 

TUG, Ashworth e PEDI, sendo observada melhora funcional somente para o 

grupo GE. Nesse estudo foi possível concluir que o uso da TB-A proporciona 

uma melhora significativa sobre a espasticidade e funcionalidade da criança 

com PC espástica, em um período de até 3 meses após sua aplicação. 

 

Palavras Chave: Paralisia cerebral, funcionalidade, toxina botulínica A e 

fisioterapia.  

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The cerebral palsy (CP) is characterized by a group of non progressive 

disorders of the brain’s development and posture caused by a malformation or 

brain injury. As treatment , there are therapeutic approaches aimed at 

normalizing muscle tone and prevent change in the relation between bone 

growth and muscle, that can lead to poor posture and structured deformities. 

The aim this study was to investigate the effects of botulinum toxin type A (TB-

A) for spasticity and functionality in spastic CP childrem. This was a 

prospective, controlled, randomized, consisting of 24 children (aged 5 to 12 

years) with spastic CP, being divided into two groups: experimental group (EG) 

consisting of 12 patients (mean age 7.83 ± 2, 07 years) treated with TB-A toxin 

and physiotherapy and control group (CG) with 12 patients (mean age 8.50 ± 

2.17 years) treated only with physical therapy. All participants were assessed 

through motor and functional scales (GMFCS, GMFM-88, Ashworth, Berg 

Balance Scale, Time up and go -TUG and Inventory Assessment Pediatric 

Disorders - ASK) at three different times: before treatment, 30 days and 3 

months after the treatment proposed. By analysis of variance (ANOVA) for 

repeated measures it was observed significant differences (p < 0.001) between 

groups (groups vs treatment) to the data obtained in the GMFCS, GMFM-88,  

BERG, TUG, Ashworth and ASK, being observed functional improvement only 

for the GE group. In this study it was concluded that the use of TB-A provides a 

significant improvement on spasticity and child functionality with spastic CP, 

over a period of up to 3 months after application. 

 

Key words : cerebral palsy, functionality , and physiotherapy, botulinum toxin 

type A. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SUMÁRIO 

 

1- Contextualização ................................................................................. 13 

1.1 Paralisia Cerebral ................................................................................ 13 

1.2 Espasticidade ...................................................................................... 13 

1.3 Toxina Botulínica tipo A ( TB A) ........................................................... 14 

1.4 Fisioterapia .......................................................................................... 15 

1.5 Avaliações ........................................................................................... 17 

2- Objetivos .............................................................................................. 18 

2.1 Objetivo Geral ...................................................................................... 18 

2.2 Objetivos específicos ........................................................................... 18 

3- Material e Métodos .............................................................................. 19 

3.1 Tipo de Estudo .................................................................................... 19 

3.2 Local do Estudo ................................................................................... 19 

3.3 Aspectos Éticos ................................................................................... 19 

3.4 Delineamento ...................................................................................... 20 

3.4.1 Hipótese da pesquisa: ......................................................................... 20 

3.4.2 Hipótese nula: ...................................................................................... 20 

3.5 Estruturação da Amostra ..................................................................... 20 

3.6 Cálculo da Amostra ............................................................................. 20 

3.7 Critérios de Inclusão ............................................................................ 21 

3.8 Critérios de exclusão ........................................................................... 21 

3.9 Randomização ..................................................................................... 22 

3.10 Alocação Secreta................................................................................. 22 

4- Instrumentos de Medidas .................................................................... 23 

4.1 Balança ................................................................................................ 23 

4.2 Fita Métrica .......................................................................................... 23 

5- Instrumentos de Avaliação .................................................................. 23 

5.1 Ficha de Identificação .......................................................................... 23 

5.2 Sistema de Classificação da Função Motora Grossa .......................... 23 

5.3 Mensuração da Função Motora Grossa .............................................. 24 

5.4 Berg Balance Scale ............................................................................. 24 

5.5 Teste time up and go ........................................................................... 24 

5.6 Inventário de Avaliação Pediátrica....................................................... 25 



 

 

 

 

5.7 Escala de Ashworth Modificada ........................................................... 25 

6- Protocolos de Tratamento ................................................................... 26 

6.1 Intervenção com TB A ......................................................................... 26 

6.2 Tratamento Fisioterapêutico ................................................................ 26 

6.2.1 Cartilha de instruções: ......................................................................... 26 

7- Avaliações ........................................................................................... 27 

7.1 Medidas de desfecho do estudo .......................................................... 28 

7.2 Análise estatística ................................................................................ 29 

8- Resultados ........................................................................................... 29 

9- Discussão ............................................................................................ 33 

10- Considerações Finais .......................................................................... 36 

11- Referências Bibliográficas ................................................................... 37 

12- Anexos ................................................................................................. 44 

(Anexo 1)  Aprovação do Comitê de Ética ....................................................... 44 

(Anexo 2) TCLE ................................................................................................ 45 

(Anexo 3) Ficha de Identificação ...................................................................... 48 

(Anexo 4) GMFCS ............................................................................................ 49 

(Anexo 5) Escala de Ashworth ......................................................................... 52 

(Anexo 6) GMFM .............................................................................................. 53 

(Anexo 7) EEB .................................................................................................. 58 

(Anexo 8) TUG ................................................................................................. 63 

(Anexo 9) PEDI ................................................................................................ 64 

(Anexo 10) Carta ao Fisioterapeuta ................................................................. 77 

(Anexo 11) Controle das Sessões de Fisioterapia ........................................... 78 

13- Apêndice .............................................................................................. 79 

13.1 Artigo Publicado:  Effect of botulinum toxin A on spasticity and function 

in children with cerebral palsy: A systematic review ......................................... 79 

 

 

 

 



 

 

 

 

LISTA DE TABELAS  

 

 

 

Tabela 1. Características clínicas dos indivíduos pertencentes ao Grupo A e 

Grupo B ............................................................................................................ 30 

Tabela 2.  Média e desvio padrão dos valores obtidos pré tratamento (T1), pós 

30 dias (T2) e após 3 meses (T3)..................................................................... 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 Fluxograma do estudo segundo Consort............................................ 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

 

PC: Paralisia Cerebral 

TB A: Toxina Botulínica Tipo A 

GE: Grupo Experimental 

GC: Grupo Controle 

GMFM- 88: Mensuração da Função Motora Grossa 

GMFCS: Sistema de Classificação da Função Motora Grossa 

PEDI: Inventário de Avaliação Pediátrica das Disfunções 

EEB: Berg Balance Scale 

TUG: Teste time up and go 

TCLE: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

ADM: Amplitude de Movimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

13 

1-  Contextualização 

 

1.1 Paralisia Cerebral 

 

A Paralisia Cerebral (PC) é caracterizada por um grupo não progressivo 

de desordens do desenvolvimento e postura decorrentes de uma malformação 

ou lesão cerebral1. Suas causas podem ocorrer durante o período pré-natal, 

perinatal e pós-natal sendo as causas pré-natais, as mais freqüentes com 

cerca de 70% a 80% dos casos.2 .Apesar de não ser progressiva, as 

manifestações clínicas dessa disfunção tendem à  mudar à partir do 

crescimento e desenvolvimento da criança. As mudanças mais comuns são as 

limitações motoras e sensoriais que levam à instalação de padrões anormais 

de movimento e postura, levando a criança à uma condição incapacitante nas 

tarefas de autocuidado, como higiene e alimentação, bem como nas 

transferências posturais e locomoção.3  

As habilidades motoras de uma criança com PC melhoram com o crescimento, 

mas é relativamente mais lenta se comparada com crianças não afetadas.4  

Diante das variações clínicas que um paciente com PC pode apresentar, 

uma das formas de classificação desses pacientes é  pelo tipo de disfunção 

motora presente, ou seja, o quadro clínico resultante, sendo mais comum o tipo 

espástico. Estima-se que aproximadamente 90% das crianças afetadas 

apresentem sintomas clínicos de paresia espástica, com exarcebação dos 

reflexos tendíneos e resistência à movimentação passiva rápida.5 De acordo 

com a topografia a paralisia cerebral pode ser classificada em quadriplegia, 

monoplegia, diplegia e hemiplegia.6  

 

1.2 Espasticidade 

 

Em termos clínicos, a espasticidade é um quadro associado à hipertonia, 

aumento da resistência passiva, fraqueza, perda de destreza e alteração de 

sensibilidade. Ela ocorre em lesões do sistema nervoso central como é o caso 

da PC. Qualquer estímulo nociceptivo pode agravar a espasticidade, como  
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infecção urinária, constipação, posicionamento inadequado e órteses mal 

adaptadas.7   

Em geral, a espasticidade têm dois componentes: a hiperatividade neural 

e as propriedades mecânicas de tecidos conectivos e fibras musculares 

encurtadas.7  

Esses componentes tem uma relação intrínseca como as lesões do 

neurônio motor superior. Essa lesão pode dessa maneira proporcionar: co-

contração anormal (contração de músculos agonistas e antagonistas 

simultaneamente), contratura muscular (encurtamento adaptativo devido à falta 

de movimento e a permanência em posição encurtada por longos períodos), 

hiper rigidez muscular (resistência excessiva ao alongamento muscular 

produzida por hiperatividade neural e alterações dentro do músculo, devido a 

fraca ligação entre actina e miosina. Hiperatividade muscular (contração 

muscular excessiva para a tarefa, causada pelo excesso de estímulo neural 

aos músculos.8  

Em relação ao tratamento dos pacientes acometidos pela PC, destacam-

se abordagens terapêuticas que visam normalizar o tônus muscular e prevenir 

complicações secundárias como: alteração na  relação entre o crescimento 

ósseo e o muscular, provocando posturas inadequadas e facilitando 

deformidades estruturadas. 

Dentre as intervenções terapêuticas mais comuns encontra-se a 

fisioterapia, o  uso de órteses, estimulação elétrica e a injeção de toxina 

botulínica tipo A (TB- A).9,10  

 

1.3 Toxina Botulínica tipo A ( TB A) 

 

A toxina botulínica tipo A (TB-A), tem sido um importante e seguro recurso 

terapêutico utilizado no tratamento da espasticidade em crianças. Em geral, 

existem vários tipos de toxina botulínica, sendo 8 tipos imunologicamente 

distintos, que são A,B,C1, C2, D, E, F e G. O tipo A,  é considerada como o 

veneno biológico mais potente e o mais utilizado nas preparações comerciais, 

por ser mais facilmente cristalizável de forma estável.11  

A TB-A em especial, tem como principal contribuição o controle 

temporário da hipertonia muscular. Esse controle acontece devido ao fato de 
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que a TB- A age sobre os receptores de acetilcolina, na junção neuromuscular, 

inibindo a liberação de acetilcolina na membrana pré-sináptica, o que provoca a 

paralisia do músculo através do bloqueio da via de neurotransmissão.12   

Dessa maneira, a TB-A pode ser utilizada para provocar paralisia em 

músculos hipertônicos previamente determinados, com o objetivo de facilitar a 

execução do movimento e diminuir o gasto energético e o consumo de 

oxigênio.13 O tempo de ação dessa abordagem terapêutica é de 2 a 6 meses,14 

no entanto, os ganhos sobre a função motora podem durar por um maior 

período de tempo.15  

As indicações para o uso da TB A em crianças com PC são: 

espasticidade localizada em um músculo ou grupo muscular que não responde 

ao tratamento farmacológico antiespástico ou à fisioterapia, com risco eminente 

de deformidade. Outra indicação seria a dor em virtude da espasticidade.16  

Os cuidados primordiais na utilização da TB A são: injetar sempre a dose 

mínima efetiva e evitar a aplicação de doses elevadas em menos de 3 meses.17  

O retorno da espasticidade no músculo aplicado corresponde à reativação 

da liberação de acetilcolina pelo terminal pré-sináptico e da atividade da placa 

motora.15 A TB-A não interfere na produção de acetilcolina, seu efeito é 

transitório.18 Possui poucos efeitos colaterais como: dor local, hematoma, febre 

no dia da aplicação.17,18  

Para que a TB-A tenha um efeito positivo é importante que as articulações 

envolvidas estejam livres de deformidades. Este é um critério importante na 

escolha desta terapia, por isso a escolha por crianças mais jovens.19  

 

1.4 Fisioterapia 

 

Como a TB A age minimizando o estímulo motor ao músculo, o papel da 

fisioterapia consiste no controle da hipertonia decorrente do desuso e dos 

encurtamentos. Enquanto o músculo está sob o efeito da TB A , é aconselhável 

a realização da fisioterapia com maior freqüência e intensidade.20  

A importância do tratamento fisioterapêutico deve-se à inibição da 

atividade reflexa patológica, que tem como consequência a adequação 

terapêutica do tônus muscular, o que facilita os padrões de movimentos 

próximos da normalidade, melhora da mobilidade articular assim como da 
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funcionalidade o que contribui para a prevenção do surgimento de 

deformidades.21 

Além disso, já foi demonstrado que a associação da TB A ao tratamento 

da fisioterapia pode melhorar resistência muscular e favorecer um 

posicionamento adequado do membro acometido.20 assim como da função por 

meio do aumento da variação dos movimentos, força, planejamento motor e 

coordenação.22  

A melhora na amplitude de movimento de tornozelo também é um 

importante benefício observado pós aplicação de TB A em membros inferiores 

de crianças com PC.21,23,24  

Sendo assim, considerando que a fisioterapia age como um facilitador no  

processo de redução da espasticidade após aplicação de TB A,25 após 

aplicação dessa toxina em um grupo muscular espástico, é preconizado que os 

músculos antagonistas sejam fortalecidos, uma vez que esses músculos 

encontram-se inativos diante dos músculos agonistas espásticos.26  

Outra importante abordagem a ser adotada no tratamento fisioterapêutico  

é o uso de um tutor curto e um correto posicionamento articular para manter a 

amplitude de movimento adquirida após o alongamento uma vez que, já foi 

demonstrado que o uso de órteses auxiliam no tratamento e interferem para 

uma boa evolução clínica do paciente.27  

Em geral, vários estudos já demonstraram que a TB A isoladamente não 

garante eficácia na redução da espasticidade. Os resultados observados em 

vários estudos anteriores  indicam que a aplicação de TB A deve ser associada 

a um programa de fisioterapia e terapia ocupacional.28,29,30,31  Essa associação 

é necessária para que o músculo que recebeu a aplicação de TB A com a 

finalidade de redução da espasticidade, possa receber uma estimulação 

sensorial e motora adequada a sua nova condição.30  

Além dessas diversas formas de tratamento, a avaliação dos pacientes 

com PC, também é importante uma vez que, o sucesso da intervenção 

terapêutica pode estar diretamente relacionado a um diagnóstico 

clinico/funcional adequado. Como esses pacientes podem apresentar diversas 

dificuldades motoras que interferem nas atividades de vida diária, 

comprometendo a alimentação, higiene, transferências e marcha, várias formas 
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de avaliação foram desenvolvidas na tentativa de melhor entender e/ou 

quantificar os efeitos no aparelho locomotor, inerentes dessa patologia.32,33  

 

1.5 Avaliações 

 

Dessa maneira, um dos sistemas mais utilizados para classificar o grau de 

independência funcional da criança com PC é o Sistema de Classificação de 

Gross Motor Function (GMFCS) que classifica as limitações em 5 níveis de 

acordo com a idade da criança e sua dificuldade de locomoção.34  

Essas diferenças baseiam-se em: limitações funcionais (sentado, 

transferências, mobilidade) e necessidade de  muletas, andadores,  cadeira de 

rodas ou outros dispositivos auxiliares de mobilidade.34 Portanto as crianças 

podem ser agrupadas com base no GMFCS como PC leve (níveis I e II), 

moderada (nível III) e grave (níveis IV e V).6,35  

Em nível I a criança caminha sem restrições, com limitação nas 

habilidades motoras mais avançadas; nível II caminha sem equipamento de 

auxílio, mas apresenta limitação para deambular fora de casa; nível III caminha 

com equipamento de auxílio, com limitação para deambular em casa e fora de 

casa; nível IV mobilidade própria com limitações, sendo que as crianças são 

transportadas ou usam cadeira de rodas e; nível V mobilidade severamente 

limitada.36  

Optamos por crianças de níveis I, II e III que são deambuladoras mesmo 

que com equipamento de auxílio para que consigam fazer os testes. Pois 

temos teste de caminhada, como é o caso do TUG. 

Já para avaliar a funcionalidade dessa população os mais comuns são o 

Gross Motor Fucntion Measure (GMFM – Mensuração da Função Motora 

Grossa)37, o Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI - Inventário de 

Avaliação Pediátrica de Disfunções)38,39,40, e o Berg Balance Scale (EEB – 

Escala de Equilíbrio de Berg).40,41No caso da mobilidade funcional teste o 

utilizado é o Time up and go (TUG – Levantar e caminhar cronometrado).42  

Em relação a avaliação específica da espasticidade, a escala modificada 

ashworth é considerada como um bom método para avaliar pessoas com 

múltiplas deficiências.43,44,45,46,47  
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1-        Objetivos 

 

1.6 Objetivo Geral 

 

O objetivo primário deste estudo é avaliar os efeitos da TB A sobre a 

espasticidade e  funcionalidade da criança com PC espástica. 

 

1.7 Objetivos específicos 

 

 Verificar  os efeitos da TB A associada a fisioterapia sobre a espasticidade 

dos membros inferiores das crianças com PC espástica por meio da escala 

de Ashworth . 

 Verificar os efeitos da TB A associada a fisioterapia sobre a função motora 

grossa das crianças com PC espástica através do GMFM-88. 

 Verificar os efeitos da TB A associada a fisioterapia sobre o equilíbrio  

dinâmico das crianças com PC espástica da EEB. 

 Verificar os efeitos da TB A associada a fisioterapia sobre a mobilidade 

funcional das crianças com PC espástica através do TUG. 

 Verificar os efeitos da TB A associada a fisioterapia sobre o desempenho 

funcional das crianças com PC espástica através do PEDI. 
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2-  Material e Métodos 

 

2.1 Tipo de Estudo 

 

Este estudo é um ensaio clínico prospectivo, controlado, randomizado. 

 

2.2 Local do Estudo 

 

O projeto foi desenvolvido no Conjunto Hospitalar de Sorocaba, localizado 

na rua: Claudio Manoel da Costa s/n, Jardim Vergueiro, Sorocaba, estado de 

São Paulo, no setor de Fisiatria, sob a supervisão da Dra. Maria Fernanda 

Molledo Secco ( médica fisiatra) responsável pela aplicação de toxina 

botulínica nas crianças. O setor de fisiatria possui capacidade técnica e de 

infraestrutura, assim como apoio institucional suficiente para garantir a 

realização do projeto. 

 

2.3 Aspectos Éticos 

 

Este projeto foi aprovado pelo comitê de Ética em pesquisa do Conjunto 

Hospitalar de Sorocaba, nº 031/2014 (ANEXO 1). Os voluntários desse estudo 

são crianças com PC sendo que, após assinatura do termo de consentimento 

livre e esclarecido (TCLE) (ANEXO 2) pelos pais e/ou responsáveis , em que 

declaravam ter ciência de que o procedimento ao qual  submeteram seus filhos 

era voluntário, gratuito e experimental. Foi esclarecido  ao participante que teria 

acesso a todas as informações e poderia desistir da pesquisa ou retirar seu 

consentimento a qualquer momento, sem prejuízo ou dano, se assim o 

desejasse. Além disso, foi garantido sigilo absoluto a identificação dos 

indivíduos, baseado nos princípios éticos de confidencialidade e privacidade.  
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2.4 Delineamento 

 

O desenvolvimento do estudo deu-se a partir da elaboração da seguinte 

pergunta: crianças com PC espástica que receberam aplicação de TB A e 

tratamento de fisioterapia apresentam diferenças em relação a espasticidade e 

funcionalidade  se comparadas as crianças que receberam somente tratamento 

de fisioterapia? 

A elaboração dessa pergunta permitiu o levantamento das seguintes 

hipóteses: 

 

2.4.1 Hipótese da pesquisa:  

 

A TB A associada à fisioterapia apresentará resultados diferentes ao 

tratamento somente com fisioterapia. 

 

2.4.2 Hipótese nula: 

 

A TB A associada à fisioterapia apresentará os mesmos resultados que o 

tratamento somente com a fisioterapia. 

 

2.5 Estruturação da Amostra 

 

A seleção dos voluntários para a participação na pesquisa foi realizada a 

partir de  uma criteriosa  triagem feita na  Clínica de Reabilitação do Conjunto 

Hospitalar de Sorocaba, na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo. 

Fizeram parte desse estudo 24 crianças com PC espástica que cumpriram os 

critérios de elegibilidade. 

 

2.6 Cálculo da Amostra 

 

O cálculo da amostra foi realizado por meio do programa estatístico 

STATA 11, tendo como base a pesquisa de Lee et al. (2011)48 . Para o cálculo 

foi considerado o grau de espasticidade avaliado pela escala modificada de 

Ashworth. O grau de espasticidade foi considerada por representar um 
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importante desfecho clínico e o desfecho primário do presente estudo. 

Baseando-se nas médias de antes de 1,7, com desvio padrão de 0,4 graus e 

de após 12 semanas da aplicação da toxina botulínica no músculo 

gastrocnêmio  de 1,1, com desvio padrão de 0,2 graus, para um alfa 

bidirecional 0.05 e um poder de 80% serão necessárias 10 crianças por grupo. 

A amostra foi ampliada em 20% a fim de evitar efeitos de possíveis dropouts 

finalizando com um número de 12 crianças em cada grupo, totalizando um 

número de 24 participantes. 

 

2.7 Critérios de Inclusão 

 

 Idade entre cinco e 12 anos de vida; 

 Paralisia cerebral do tipo espástica; 

 Crianças com função motora classificada como nível I, II ou III do GMCFS; 

por serem deambulantes mesmo que com equipamento de auxílio para que 

pudessem realizar o teste de caminhada (TUG) pré e pós intervenção. 

 Pés equinos dinâmicos, com indicação de bloqueio neuromuscular, com         

toxina botulínica do tipo A, no músculo tríceps sural; 

 Disponibilidade em realizar fisioterapia duas vezes por semana durante 

quatro  meses. 

 O responsável concordar com a participação da criança no estudo por meio 

da assinatura do TCLE.  

 

2.8 Critérios de exclusão 

 

 Crianças com PC que tenham sido submetidas a procedimentos cirúrgicos 

ou a aplicação de fenol nos últimos 12 meses ou a bloqueios neurolíticos 

nos últimos seis meses antes das sessões de treinamento;  

 Crianças com deformidades ortopédicas estruturadas com indicações 

cirúrgicas. 
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2.9 Randomização  

 

Após o cumprimento dos critérios de elegibilidade e da avaliação inicial, 

os participantes foram distribuídos aleatoriamente em um grupo experimental 

(aplicação de toxina botulínica e fisioterapia) e um grupo controle (somente 

fisioterapia). O número de randomização foi gerado usando uma tabela de 

randomização em um escritório central.  

 

2.10 Alocação Secreta 

 

Uma série de envelopes opacos, numerados e selados foi usada para 

garantir a confidencialidade. Cada envelope continha um cartão estipulando a 

que grupo a criança deveria ser alocada. 

Após o final do estudo, as crianças pertencentes ao GC, também 

receberam o tratamento com intervenção de TB A.  

Triagem dos participantes

Avaliação pré-intervenção

Randomização

Critérios de elegibilidade

Avaliação três meses após intervenção

Grupo Experimental

TB A + Fisioterapia

Grupo Controle

Somente Fisioterapia

Avaliação

20 a 30 dias após intervenção

 

Figura 1: fluxograma do estudo segundo o CONSORT 
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3-  Instrumentos de Medidas  

 

3.1 Balança 

 

Para mensuração da massa corporal e estatura foi utilizada uma balança 

mecânica de até 150kg da marca Welmy, com precisão de 0,1Kg e 0,1cm, 

devidamente calibrada. 

 

3.2 Fita Métrica 

 

Para demarcação da distância do teste TUG foi utilizada uma fita métrica 

e uma cadeira com encosto. 

 

 

4-  Instrumentos de Avaliação 

 

4.1 Ficha de Identificação 

 

Para este estudo foi construída uma ficha de identificação, constituída dos 

seguintes itens: nome, data de nascimento, idade (anos e meses), nível do 

GMFCS, diagnóstico topográfico da PC, peso (kg), estatura (cm), idade de 

aquisição da marcha (anos e meses), recurso auxiliar de marcha (andador ou 

muleta) e órtese utilizada diariamente (ANEXO 3).  

 

4.2 Sistema de Classificação da Função Motora Grossa 

 

As crianças foram classificadas com relação ao nível de função motora 

grossa pelo GMFCS (ANEXO 4). O sistema classifica a criança entre nível I e 

V, sendo que no estudo foram incluídos apenas participantes com nível I, II ou 

III. O nível I refere-se ao paciente que anda sem limitações, o nível II ao 

paciente que anda com limitações e o nível III ao paciente que anda utilizando 

um dispositivo manual de mobilidade.33  
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4.3 Mensuração da Função Motora Grossa 

 

Avaliada por meio do GMFM-88 (ANEXO 6). Este instrumento tem como 

objetivo avaliar de forma quantitativa a função motora grossa de indivíduos com 

PC. O teste é constituído de medidas observacionais as quais avaliam a função 

motora grossa, por meio de 88 itens distribuídos em cinco dimensões: A) 

deitado e rolando; B) sentado; C) engatinhando e ajoelhado; D) em pé; e E) 

andando, correndo e pulando. Os itens de cada dimensão são pontuados em 

uma escala de quatro pontos, que varia de zero a três. 37, 49  

 

4.4 Berg Balance Scale 

 

O equilíbrio funcional foi avaliado por meio da escala de equilíbrio de Berg 

(EEB) (ANEXO 7). Esta consiste em 14 tarefas semelhantes às várias 

atividades de vida diária. Os itens são pontuados em uma escala ordinal de 

cinco pontos (0, 1, 2, 3 ou 4), sendo zero referente a incapacidade de exercer 

atividades sem auxílio e quatro a habilidade em realizar tarefas com 

independência. A pontuação máxima é 56 pontos. Os pontos são baseados no 

tempo em que uma posição pode ser mantida, na distância em que o membro 

superior é capaz de alcançar a frente do corpo e no tempo para completar a 

tarefa. O tempo de execução é de aproximadamente 20 minutos. A EEB é 

realizada com a criança vestida, e fazendo o uso de órtese e/ou auxiliar de 

marcha de uso habitual.41,42  

 

4.5 Teste time up and go  

 

Consiste em um teste rápido e prático que é amplamente utilizado como 

instrumento de avaliação da mobilidade funcional e o risco de quedas.50,51 O 

teste quantifica em segundos a mobilidade funcional por meio do tempo que o 

indivíduo realiza a tarefa, ou seja, em quantos segundos ele levanta de uma 

cadeira padronizada sem apoio e braços, caminha três metros, vira, volta rumo 

a cadeira e senta novamente. (ANEXO 8).  
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4.6 Inventário de Avaliação Pediátrica 

 

O desempenho funcional foi avaliado por meio do PEDI (ANEXO 9). O 

PEDI é um questionário aplicado no formato de entrevista estruturada com um 

dos cuidadores da criança, para que possa informar sobre seu desempenho 

em atividades e tarefas típicas da rotina diária. Avalia de forma quantitativa o 

desempenho funcional da criança. O teste é composto de três partes: a 

primeira avalia habilidades de repertório da criança agrupadas segundo três 

áreas funcionais: autocuidado (73 itens), mobilidade (59 itens) e função social 

(65 itens). Cada item dessa parte é pontuado com escore 0 (zero) se a criança 

não é capaz de desempenhar a atividade, ou 1 (um), se a atividade fizer parte 

de seu repertório de habilidades. Os escores obtidos são somados por área. 

Assim, quanto mais alto o escore, melhor o desempenho funcional da criança 

na respectiva área. 

 A segunda parte do PEDI avalia a assistência tipicamente fornecida pelo 

cuidador no desempenho das tarefas funcionais da criança nas mesmas três 

áreas. A pontuação de cada item é dada em uma escala que varia de zero (se 

a criança é totalmente dependente do cuidador para realizar a tarefa) a 5 (se a 

criança é independente no desempenho da tarefa, não necessitando de 

qualquer ajuda do cuidador). Escores intermediários indicam formas variadas 

de ajuda fornecida (supervisão, mínima, moderada ou máxima).  

A terceira parte destina-se a documentar as modificações no ambiente 

utilizadas para o desempenho funcional das atividades das mesmas áreas 

acima. Nessa parte, as modificações do ambiente não são pontuadas com 

escore, apenas notadas com “nenhuma”, “centrada na criança”, “de 

reabilitação” ou “extensiva”. Para este estudo estão sendo utilizadas as três 

partes do PEDI.37,38,39  

 

4.7 Escala de Ashworth Modificada 

 

A classificação da hipertonia foi realizada pela Escala de Ashworth 

Modificada consiste em cinco níveis de graduação, uma escala ordinal de 0 a 4 

e englobando o ítem 1+, sendo que o zero corresponde à ausência de 

alteração tônica. A classificação da severidade é relacionada com a ADM em 
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que é detectada resistência aumentada à movimentação passiva rápida 

(ANEXO 5).52,53,14,46,47  

 

 

5-  Protocolos de Tratamento 

 

5.1 Intervenção com TB A 

 

A intervenção com TB-A foi realizada nos músculos gastrocnêmios e 

sóleo, bilateralmente para as crianças diplégicas e de forma unilateral para as 

crianças hemiplégicas; com dosagem previamente estabelecida no Protocolo 

Clínico de Diretrizes Terapêuticas para tratamento de Distonias por meio do 

uso de toxina botulínica tipo A de Clostridium Botulinum de acordo com a 

portaria é nº 376, do dia 10 de novembro de 2009 (Ministério da Saúde).54 

A TB-A utilizada era da marca Dysport (Ipsen) e foi diluída em soro 

fisiológico.A massa corporal foi considerada para cálculo da dose. A 

localização do ventre do músculo foi determinada com as crianças em decúbito 

ventral e nenhum dos participantes recebeu sedação. A aplicação foi realizada 

no Centro de Reabilitação do Conjunto Hospitalar de Sorocaba, pela Dra. Mª 

Fernanda Molledo Secco (Médica fisiatra). 

 

5.2 Tratamento Fisioterapêutico 

 

A fisioterapia foi feita 2 vezes por semana, a duração da sessão foi de 

uma hora cada. Para manter a padronização do tratamento, os fisioterapeutas 

foram informados sobre a participação das crianças na pesquisa e, receberam 

uma cartilha com instruções sobre o tratamento que deveriam realizar ( ANEXO 

10). A frequência no tratamento foi acompanhada por uma ficha de controle 

(ANEXO 11). 

 

5.2.1 Cartilha de instruções:  

 

 Alongamento passivo dos membros inferiores, 
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 Alongamento associado a funcionalidade dos músculos flexores plantares, 

flexores do joelho, adutores e flexores do quadril; 

 Fortalecimento dos músculos antagonistas a aplicação de TB A; 

 Treino de equilíbrio estático e dinâmico; 

 Subir e descer escada; 

 Treino de marcha funcional, priorizando o contato inicial do calcanhar e 

dorsoflexão ativa e passiva. 

 

 

6-  Avaliações 

 

As avaliações foram feitas na sala de fisioterapia do centro de reabilitação 

do Conjunto Hospitalar de Sorocaba. 

As avaliações foram realizadas em um único dia. Ele foi feito em 3 

momentos distintos, antes, de 20 a 30 dias após e 3 meses após a aplicação 

de TB A para o GE. Para o GC também foram realizadas 3 avaliações, assim 

que foram recrutadas, de 20 a 30 dias após e 3 meses após.  

Antes de iniciar as avaliações os pais e/ou responsáveis assinaram o 

termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), para efetivar a participação 

no estudo. 

A ficha de identificação foi preenchida e os dados antropométricos 

mensurados. Descrição dos procedimentos de avaliação : 

1.  Escala de Ashworth Modificada: O posicionamento para execução da 

graduação da hipertonia será do músculo tríceps sural bilateral, onde o 

avaliador com uma das mãos estabilizará o terço distal da perna e 

realizará, primeiramente, a movimentação passiva lenta de dorsiflexão e 

flexão plantar do tornozelo, identificando, assim, a ADM máxima de cada 

participante. Em seguida, realizará a movimentação passiva rápida, 

partindo da flexão plantar máxima até atingir a dorsiflexão máxima, 

permanecendo a criança com o joelho em extensão.52,53,14,46,47  

2. GMGM-88: aplicado com a criança em diferentes posturas (deitado, 

sentando, gato, ajoelhado, semi-ajoelhado, em pé). Cada item é 

demonstrado e explicado para criança. A criança tem três oportunidades 



 
 

 

 

28 

para realizar o item. O tempo estimado para sua aplicação é de uma 

hora.37,49  

3.   EEB : para aplicação dos 14 itens propostos pela EEB a criança permanece 

na postura sentada e em pé, bem como realiza trocas posturais entre estas 

mesmas posturas. O tempo estimado para sua aplicação é 20 minutos.41,42   

4.  TUG : realizado após explicação dos procedimentos adotados. Neste teste a 

criança parte da posição inicial, sentada em uma cadeira com 90 graus de 

flexão dos quadris e joelhos, e é instruída a se levantar, andar por um 

percurso de três metros até um ponto marcado no chão, regressar e tornar 

a sentar-se na cadeira. O teste é realizado com o uso da órtese e quando 

necessário com recurso auxiliar de marcha. A criança é instruída a realizar 

o teste numa velocidade auto-selecionada, de forma segura. Os seguintes 

comandos são dados para a criança: “Você deverá levantar da cadeira que 

está sentado, andar até o aquele ponto marcado no chão, virar, voltar e 

sentar novamente na cadeira. Eu vou marcar o tempo com este 

cronômetro. Lembre-se que não é necessário correr. Apenas caminhe. Vou 

começar a marcar o tempo quando disser Vá. Lembre-se de esperar que 

eu diga vá. Um, dois, três, Vá”. O teste é realizado duas vezes, sendo a 

primeira para familiarização.50,51,55  

5.  PEDI: aplicado com o responsável pelos cuidados diários da criança. As 

questões são feitas uma a uma, com explicações realizadas pelo avaliador 

quando necessário. O tempo estimado para sua aplicação é de 40 

minutos.38, 39, 40    

  

6.1 Medidas de desfecho do estudo 

 

O desfecho primário desse estudo foi o efeito da terapia com TB A 

associada a fisioterapia sobre a espasticidade de pacientes com PC. O 

desfecho secundário será o efeito da terapia com TB A associada a fisioterapia 

sobre a função motora dos pacientes com PC. 
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6.2 Análise estatística 

 

A distribuição dos dados referentes às características dos indivíduos dos 

grupos A e B, assim como os coletados pré tratamento , após 30 dias e após 3 

meses de tratamento com fisioterapia, foram verificados pelo teste de Shapiro-

Wilk. As características dos indivíduos foram comparadas entre os grupos por 

meio do teste de Mann-Witney. Para avaliar os efeitos da TB-A foi utilizada a 

análise de variância (ANOVA) mista para medidas repetidas de dois fatores 

(Grupo vs Tratamento), com correção de Bonferroni e teste post hoc de Tukey. 

Para as análises foi considerado o valor de p < 0,05. Essas análises foram 

realizadas pelo software SPSS 20.0 (SPSS Inc., Chicago, U.S.A). 

 

 

7-  Resultados 

 

         A tabela 1 demonstra as características clínicas dos indivíduos 

pertencentes ao Grupo A e Grupo B.  Após a comparação entre os grupos não 

foram encontradas diferenças significativas para a idade (p =0,48), peso (p = 

0,27) e altura (p = 0,08). 

Os resultados observados pré tratamento, após 30 dias e após 3 meses 

referentes aos grupos GE e GC, estão demonstrados na Tabela 2.  

De acordo com a ANOVA foi possível observar diferenças significativas 

entre os grupos (grupos vs tratamento) para os dados obtidos na escala de 

BERG, TUG, Ashworth (membros direito e esquerdo).   

O teste de comparações múltiplas demonstrou diferença somente para o 

grupo GE em que os valores referentes ao tratamento pós 30 dias e 3 meses 

foram significativamente diferentes em relação ao pré tratamento, para todas 

essas escalas. No entanto, o BERG e TUG, observados após 3 meses 

apresentaram diferença significativa em relação ao tratamento após os 30 dias. 

Diferenças significativas também foram observadas no PED para o AUTO 

e MOB entre os grupos. O teste para comparações múltiplas demonstrou que 

somente no Grupo A foi possível observar diferenças entre os valores 

observados após 30 dias e 3 meses para os dois índices. 
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Tabela 1. Características clínicas dos indivíduos pertencentes ao Grupo A 

(controle) e Grupo B (experimental) 

  Idade Peso  Altura Gênero Diagnóstico 

Grupo A 7 18 1,1 F DE 

Grupo A 6 19,75 1,11 M DE 

Grupo A 5 18,4 1,14 M HED 

Grupo A 11 54,1 1,51 M HED 

Grupo A 8 18,8 1,2 M DE 

Grupo A 9 30 1,27 F DE 

Grupo A 11 43 1,34 M DE 

Grupo A 5 16,5 1,05 F HED 

Grupo A 6 20 1,2 F DE 

Grupo A 7 25 1,15 F HED 

Grupo A 9 34,9 1,35 M HED 

Grupo A 10 30,1 1,35 M DE 

Grupo B 10 27,4 1,28 F DE 

Grupo B 10 26 1,31 F DE 

Grupo B 11 39,4 1,53 F DE 

Grupo B 10 43,6 1,44 M HEE 

Grupo B 7 28 1,23 F DE 

Grupo B 6 25,1 1,25 F DE 

Grupo B 10 28,1 1,29 M HED 

Grupo B 11 43 1,6 F DE 

Grupo B 6 24,4 1,21 M DE 

Grupo B 5 21,2 1,23 F DE 

Grupo B 6 23 1,25 M HEE 

Grupo B 10 28,3 1,32 F DE 

      

Grupo A=12 7,5 (6,0-9,7) 22,5 (18,5-33,7) 1,2 (1,1-1,3) 5F/7M  

Grupo B=12 10,0 (6,0-10,0) 27,7 (24,5-36,6) 1,2 (1,2-1,4) 8F/4M  

Valor p*  0,48 0,27 0,08     

 

* Comparação entre os grupos A e B (Teste de Mann Whitney). 

F: Feminino. M: Masculino. DE: Diplegia Espástica. HED: Hemiplegia 

Espástica Direita. HEE: Hemiplegia Espástica Esquerda 
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Para os dados observados no GMFM, as diferenças significativas entre os 

grupos ocorreram para as dimensões II, III, IV, V . Nas comparações múltiplas 

os valores dos tratamentos com 30 dias e 3 meses após a intervenção com a 

TB-A foram significativamente diferentes em relação aos valores observados 

pré tratamento, no GE.  
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Tabela 2. Média e desvio padrão dos valores obtidos pré tratamento (T1), pós 30 dias (T2) e após 3 meses (T3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BERG: Escala de equilíbrio de Berg   . TUG: Test  Time up and go   . GMFCS: Sistema de classificação da função motora grossa para paralisia 

cerebral. EAD: Escala de Ashworth Membro Inferior Direito. EAR: Escala de Ashworth Membro Inferior Esquerdo. PED: Inventário de avaliação 

pediátrica de disfunções.  GMFM: Medição da função motora grossa. a Diferença significativa em relação à T1. b Diferença significativa em relação à T2 

 Grupo Experimental  Grupo Controle  Tratamento vs Grupo 

  T1 T2 T3  T1 T2 T3   F Valor de p* 

Escalas           

BERG 33,66±16,89 43,58±13,91a 46,00±11,34ab  34,66±15,17 35,25±15,15 35,91±15,54  11,09 <0,0001** 

TUG 21,66±11,43 16,00±9,45a 13,16±8,53ab  29,33±16,72 27,83±15,97 27,75±17,17  19,2 <0,0001* 

GMFCS 2,57±0,53 1,33±0,49 1,36±0,51  2,18±0,75 2,08±0,79 2,08±0,79  0,96 0,35 

EAD 2,00±0,79 1,20±0,65a 1,20±0,65a  1,87±0,88 1,87±0,88 1,87±0,88  18,76 <0,0001* 

EAE 1,41±1,20 0,87±0,71a 0,87±0,71a  1,95±0,83 1,95±0,83 1,91±0,84  8,92 0,01* 

           
PED           

AUTO 52,83±10,01 55,91±9,78a 56,91±9,52a  52,08±15,27 52,08±14,44 52,66±14,36  4,86 0,02* 

MOB 42,08±12,90 51,16±10,15a 51,33±10,24a  37,00±13,92 37,66±14,04 38,00±13,92  16,25 0,003* 

FS 47,83±12,91 49,33±12,62 49,33±12,62  42,66±14,09 42,25±14,18 42,16±14,19  3,16 0,08 

           
GMFM-88           

I 49,00±3,69 50,75±0,62 50,75±0,62  49,41±3,28 49,33±3,47 49,41±3,28  2,94 0,1 

II 51,41±11,78 56,66±4,63a 57,16±4,21a  55,33±7,80 55,66±7,40 55,66±7,41  4,27 0,02* 

III 30,50±7,86 34,50±6,90a 34,83±6,80 a  33,41±8,46 33,66±8,71 34,08±8,08  14,81 <0,0001* 

IV 22,83±9,27 30,41±6,47a 30,58±6,20a  22,08±9,59 22,25±9,35 22,75±9,57  24,54 <0,0001* 

V 35,25±19,84 50,58±14,45a 50,16±15,40a  38,25±16,43 38,41±16,15 38,58±16,11  24,6 <0,0001* 

3
2
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Discussão 

 

Nesse estudo foi comparado o efeito do tratamento fisioterapêutico sobre 

a espasticidade e a funcionalidade de crianças com PC espástica que 

passaram e não passaram por intervenção com TB- A. Em geral, as respostas 

observadas para as crianças tratadas com a TB-A apresentaram melhora 

significativa em relação à espasticidade e funcionalidade enquanto que, no 

grupo controle, nenhuma melhora foi observada após o tratamento com 

fisioterapia. 

Antes da discussão dos resultados desse estudo, é importante ressaltar 

que, durante a realização das intervenções clínicas, nenhuma das crianças 

apresentou efeitos colaterais importantes após a aplicação de TB A. Somente 

dor local por poucos dias, conforme já descrito em outros estudos. Os 

responsáveis pelas crianças relataram que a diminuição da espasticidade 

ocorreu após 2 dias de aplicação. A idade como critério de seleção dos 

pacientes, ainda é controversa 56, sendo que a idade considerada ideal para 

esse tipo de intervenção pode variar entre um ano e meio à três anos e meio ou 

ainda, aplicada antes que a criança desenvolva deformidades fixas.57,58 No 

caso desse presente estudo, a opção por crianças com faixa etária entre 5 a 12 

anos foi previamente determinada pelo fato dessas apresentarem maior 

facilidade para a realização dos testes funcionais propostos como ferramenta 

para avaliar os efeitos da TB A. 

Em relação aos resultados, esses não foram influenciados pelas 

características individuais dos participantes desse estudo uma vez que não 

foram encontradas diferenças estatísticas significativas entre os grupos para as 

variáveis idade, peso e altura (Tabela 1). Os dados clínicos obtidos pré 

tratamento por meio das escalas funcionais e motoras (BERG, TUG, Ashworth, 

GMFCS, PED, GMFM-88) também não apresentaram diferenças significativas  

entre os grupos estudados (Tabela 2). Dessa maneira, a homogeneidade entre 

os grupos, fortalece os resultados obtidos no grupo de pacientes tratados com 

a TB-A. 

Como esperado, no grupo tratado com TB-A, ocorreu uma diminuição 

significativa da espasticidade medida pela escala de ashworth enquanto que, 
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nenhuma melhora foi observada no GC. Estes resultados são semelhantes a 

estudos anteriores12,59,60  e, confirmam assim, a ação da TB-A na diminuição da 

espasticidade. Porém, é importante observar que, esses resultados são 

referentes à apenas três meses após a aplicação da TB-A. 

Em geral, já foi demonstrado que o efeito máximo da TB-A acontece após 

21 dias da aplicação e que a eficiência mecânica e função motora podem se 

manter por até 6 meses da aplicação.61 Um tempo maior de manutenção dos 

efeitos da TB-A também já foi observado em que, a melhora no alongamento 

do músculo após duas semanas da intervenção se manteve por até ano após a 

aplicação.62, demonstrando que o efeito da TB-A pode ser maior do que o 

observado nesse estudo. 

No entanto, em estudo realizado com crianças diplégicas, hemiplégicas e 

tetraplégicas após a comparação do tônus avaliado pela escala de ashworth e 

amplitude de movimento do tornozelo,  foi identificado melhora significativa 

somente para o tônus e não para a amplitude de movimento após o tratamento 

com a TB-A.63 A conclusão sobre esses resultados foi de que a TB-A é eficaz 

na redução do tônus muscular, mas não na prevenção do desenvolvimento de 

contraturas espásticas dos músculos, indicando que as contraturas podem 

estar relacionadas a outros mecanismos que não sejam somente a 

espasticidade. Essa conclusão também é fortalecida pelos resultados 

observados em outro estudo em que a função motora não retornou ao seu nível 

original.64  

No caso desse estudo, é possível afirmar que os resultados observados 

após três meses da intervenção com a TB-A, além de proporcionar a melhora 

da espasticidade verificada pela escala de ashworth, também proporcionou 

uma melhora funcional do pacientes como previamente descrito na Tabela 1. 

Em geral, é demonstrado na literatura melhora qualitativa e quantitativa12  

na espasticidade após aplicação de TB A. Uma das formas já verificadas na 

tentativa de manter os músculos em alongamento tônico e aumentar a eficácia 

da TB A, foi o uso de gesso associado à aplicação dessa toxina. Porém o uso 

do gesso pode causar atrofia na panturrilha e que algumas crianças podem ser 

alérgicas à esse tipo de material. Dessa maneira, a intervenção com exercícios 

isométricos e rolamento de peso, são as formas encontradas para minimizar os 

efeitos dessa atrofia.12  
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Sendo assim, a associação da intervenção com a TB-A e fisioterapia 

parece ser uma abordagem terapêutica mais adequada uma vez que essa 

associação já demonstrou um efeito significativo na melhora funcional de 

pacientes com PC comparada somente o tratamento fisioterapêutico assim 

como um efeito baixo em relação ao tratamento somente com a TB-A.65,9  

Dessa maneira, a impôrtancia da associação entre o tratamento fisioterapêutico 

em conjunto com a intervenção da TB-A também foi confirmada nos resultados 

desse estudo onde, foi possível observar melhora funcional significativa dos 

pacientes que receberam esses tratamentos de maneira conjunta. 

Em relação ao GMFM-88 foi possível observar que o grupo experimental 

apresentou melhora significativa da função motora grossa em relação ao grupo 

controle na dimensão B (sentado), C (engatinhando e ajoelhado), D ( em pé) e 

E ( andando, correndo e pulando). Uma melhora que  também foi encontrada 

em um estudo anterior após dois meses da aplicação. Uma melhora de 9,4% 

do escore de meta do GMFM também foi observada após 2 meses de 

aplicação da TBA.66 O fato de não ter sido encontrada  diferença na dimensão 

A (deitado e rolando) deve-se ao fato de que todas as crianças avaliadas 

tinham grau I,II e III do GMFCS, portanto todas andavam e já executavam com 

facilidade movimentos primitivos como deitar e rolar. 

No entanto, embora os resultados observados no GMFM-88 fortaleçam a 

indicação do uso da terapia combinada entre a TB A e a fisioterapia, é 

importante ressaltar que esses resultados referem-se a um período de até três 

meses após a intervenção com a TB A. Esses mesmos resultados não foram 

observados em uma revisão de literatura nos resultados avaliados a partir de 

três meses.67, bem como em um estudo em que a amostra foi composta por 

indivíduos com níveis de GMFCS-88 com maior comprometimento motor.61  

Sendo assim, esses resultados observados nesses estudo prévios assim como 

os desse estudo, indicam que a melhora da função motora grossa avaliada pelo 

GMFCS-88 pode ser tempo dependente ou seja, a melhora é mantida enquanto 

a TB A é ativa no local onde a mesma é aplicada. 

No PEDI houve melhora significativa somente no item auto cuidado e 

mobilidade, no item interação social não houve melhora. Provavelmente por se 

tratar de um estudo onde as crianças têm grau I, II e III do GMFCS, ou seja, 

grau leve e moderado; portanto a melhora não influenciou na interação social. 
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Em crianças com tetraplegia, as que apresentaram comprometimento mais 

grave tiveram melhora na interação social. Na prática essas crianças 

participaram mais ativamente e deixaram de ser apenas espectadores.68  

No TUG que avalia a mobilidade funcional, os resultados demonstram que 

houve uma diferença entre o grupo experimental e o controle após a aplicação 

de TB A e que, essa melhora se intensificou após 3 meses de aplicação. Em 

termos práticos, é importante enfatizar que as crianças do grupo experimental 

foram capazes de andar com maior rapidez após 1 mês da aplicação e que 

essa velocidade aumentou de forma significativa após 3 meses de aplicação 

em relação ao pré tratamento e à velocidade observada após 1 mês. 

Assim como observado nos resultados desse estudo, muitos autores já 

demonstraram a importância da fisioterapia após a intervenção com TB A. 

Dessa maneira, após a aplicação de TB A o fisioterapeuta deve desenvolver 

um programa intensivo para melhorar a função, a força, coordenação, 

equilíbrio, resistência , posicionamento adequado, entre outras coisas.3,20,21,69  

Contudo, embora os resultados desse estudo tenham confirmado a 

eficiência do tratamento concomitante entre TB A e fisioterapia, o fato de não 

ter sido realizado uma subdivisão dos pacientes de acordo com o nível 

funcional e comprometimento motor, bem como o acompanhamento das 

crianças tratadas por um período mais longo, indicam que um cuidado adicional 

deve ser considerado sobre a indicação desse método de tratamento para 

crianças com PC. 

 

8-  Considerações Finais 

 

Nesse estudo foi possível concluir que o uso da TB-A proporciona uma 

melhora significativa sobre a espasticidade e funcionalidade da criança com PC 

espástica, em um período de até 3 meses após sua aplicação. 
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12.   Anexos 

 

 (Anexo 1)  Aprovação do Comitê de Ética 
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(Anexo 2) TCLE 

 

Termo de Consentimento para Participação em 

Pesquisa Clínica 

 

Nome do Voluntário:   

Endereço:     

Telefone para contato:                      Cidade:                      CEP:     

Email:    

 

 

1.As informações contidas neste prontuário foram fornecidas pela aluna Maria 

Eliege de Souza (Mestranda da Universidade Nove de Julho) e Prof. Dr. 

Fabiano Politti, objetivando firmar acordo escrito mediante o qual, o 

responsável legal pelo voluntário da pesquisa autoriza sua participação com 

pleno conhecimento da natureza dos procedimentos e riscos a que se 

submeterá, com a capacidade de livre arbítrio e sem qualquer coação. 

2.Título do Trabalho Experimental: Efeito da TB- A sobre a espasticidade e 

funcionalidade da criança com paralisia cerebral espástica. 

3.Objetivo: Avaliar os efeitos da TB- A  sobre a espasticidade  e  

funcionalidade da criança com PC espástica. 

4. Justificativa:. Embora estudos sugiram que o uso da TB- A associada a 

fisioterapia traga benefícios as crianças com PC, poucos são os estudos 

controlados randomizados, com amostras adequadas que atinjam um nível 

elevado de evidência. Bem como os seus efeitos sobre a funcionalidade e 

equilíbrio dessas crianças. 

5.Procedimentos   da   Fase   Experimental:   Será   feita   a   análise   em   

24   voluntários, selecionados segundo os seguintes critérios: diagnóstico 

de paralisia cerebral espástica, idade entre cinco e 12 anos, estar 

classificado como níveis I, II ou III do GMFCS e indicação de aplicação de 

TB- A. Os voluntários serão avaliados antes, 20 à 30 dias após e 

3 meses a aplicação de TB- A. A avaliação será constituída dos seguintes 

itens: (1) Função Motora Grossa: avaliada com a criança deitada, sentada, 

ajoelhada, em pé e andando, correndo e pulando; (2)Equilíbrio Funcional: 
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avaliado com a criança sentada e em pé, por meio da Escala de Equilíbrio de 

Berg; (4) Mobilidade funcional: pelo teste de Levantar e Caminhar 

Cronometrado (criança será orientada a levantar de uma cadeira, andar três 

metros, retornar e sentar novamente), (5) Desempenho Funcional: avaliado 

pelo Inventário de Avaliação Pediátrica de Disfunções (entrevista estruturada 

com 197 questões que será realizada com o cuidador); (6) Espasticidade : 

através da escala de ashorwth descrita detalhadamente no item 6.11. A 

avaliação será realizada em um dia. Durante a avaliação a criança  poderá  

descansar a  qualquer  momento  e  entre  a  aplicação  de  cada  teste  será 

respeitado um período de repouso. 

6. Riscos : A aplicação da TB- A não oferece risco aos pacientes uma vez 

que sua ação é somente no local de sua aplicação, ou seja, nos músculos 

que apresentam espasticidade. Além disso, esse procedimento será realizado 

por um profissional médico devidamente habilitado e dentro de um hospital 

devidamente preparado para esse procedimento. Já o tratamento 

fisioterapêutico e as diferentes formas de avaliação do paciente, não oferece 

nenhum tipo de risco para os pacientes uma vez que, nenhum procedimento 

será invasivo. 

6. Benefícios: O tratamento da espasticidade por meio do uso da TB- A e da 

fisioterapia deverá proporcionar vários benefícios aos pacientes como:   

melhora das atividades funcionais como: marcha, movimentação voluntária, 

transferências ; diminuir a dor; proporcionar maior facilidade no uso de 

órteses; prevenir contraturas e deformidades; facilitar a higiene pessoal; 

diminuição da freqüência e gravidade dos espasmos; retardar a indicação de 

procedimentos cirúrgicos, ou mesmo, a sua suspensão. 

7. Informações: o voluntário tem garantia que receberá respostas a 

qualquer pergunta ou esclarecimento de qualquer dúvida quanto aos 

procedimentos, riscos benefícios e outros assuntos relacionados com 

pesquisa. Também os pesquisadores supracitados assumem o compromisso 

de proporcionar informação atualizada obtida durante o estudo, ainda que 

esta possa afetar a vontade do indivíduo em continuar participando. 

8.Retirada do Consentimento: o voluntário tem a liberdade de retirar seu 

consentimento a qualquer momento e deixar de participar do estudo, sem 

que isto traga qualquer prejuízo para o seu filho. 
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9.Aspecto Legal: Elaborados de acordo com as diretrizes e normas 

regulamentadas de pesquisa envolvendo seres humanos atendendo à 

Resolução nº. 196, de 10 de outubro de 1996, do Conselho Nacional de 

Saúde do Ministério de Saúde – Brasília – DF. 

10.Garantia de Sigilo: Os pesquisadores asseguram a privacidade dos 

voluntários quanto aos dados confidenciais envolvidos na pesquisa. 

11.Formas de Ressarcimento das Despesas decorrentes da 

Participação na Pesquisa: 

12. Local da Pesquisa: A pesquisa será desenvolvida na clínica de 

Reabilitação do Hospital Regional de Sorocaba, localizada na Rua: Claudio 

Manoel da Costa s/n Jd Vergueiro, Sorocaba 

 

13.  Nome  Completo  e  telefones  dos  pesquisadores  para  contato:  

Orientador:  Fabiano Politti (11) 952770062 e aluna de pós graduação: Maria 

Eliege de Souza(15)981540377 

 

14. Consentimento Pós-Informação:  

Eu,                                                                                           , após leitura e 

compreensão deste termo de informação e consentimento, entendo que 

minha participação é  voluntária,  e  que  posso  sair  a  qualquer  momento  

do  estudo,  sem  prejuízo  algum. Confirmo  que  recebi  cópia  deste  termo  

de  consentimento,  e  autorizo  a  execução  do trabalho de pesquisa e a 

divulgação dos dados obtidos neste estudo no meio científico. 

 

* Não assine este termo se ainda tiver alguma 

dúvida a respeito. São Paulo,      de                              

de  2014. 

 

Nome (por extenso) cuidador:    

 

Assinatura cuidador:    
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(Anexo 3) Ficha de Identificação 

 

Data: ___| ___ | ___  

Nome: ________________________________________________________ 

Data de nascimento: ___ | ___ | ___   Idade: __________ Sexo: (   ) F    (   ) M 

Diagnóstico Topográfico: __________________________________________ 

GMFCS: ________________   Idade de aquisição da marcha: ____________ 

Peso: ___________kg            Estatura: _______ cm                 

Cirurgias prévias: ________________________________________________ 

Bloqueio neurolítico: ______________________________________________ 

Órtese: _________________________________________________________ 

Aditamento: _____________________________________________________ 

Queixas locomotoras: ____________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Responsável: ___________________________________________________ 

Grau de parentesco: ______________ Telefone: ________________________ 

Endereço: _______________________________________________________ 

Cidade: _____________________________________ Estado: ____________ 
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(Anexo 4) GMFCS 

  

SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO DA FUNÇÃO MOTORA GROSSA PARA PARALISIA 

CEREBRAL (GMFCS) 

Robert Palisano; Peter Rosenbaum; Stephen Walter; Dianne Russell; Ellen Wood; 

Barbara Galuppi 

Traduzido por Erika Hiratuka (terapeuta ocupacional e pós-graduanda do PPGEEs da 

UFSCar – Brasil ) sob orientação da Profa. Dra. Thelma Simões Matsukura) 

Referência: Dev Med Child Neurol 1997; 39:214-223 

 

Antes do aniversário de 2 anos 

(    ) Nível I Os bebês sentam-se no chão, mantêm-se sentadas e deixam esta posição 

com ambas as mãos livres para manipular objetos. Os bebês engatinham (sobre as mãos 

e joelhos), puxam-se para levantar e dão passos segurando-se nos móveis. Os bebês 

andam entre 18 meses e 2 anos de idade sem a necessidade de aparelhos para auxiliar a 

locomoção. 

(    ) Nível II Os bebês mantêm-se sentados no chão, mas podem necessitar de ambas as 

mãos como apoio para manter o equilíbrio. Os bebês rastejam em prono ou engatinham 3 

(sobre mãos e joelhos). Os bebês podem puxar-se para ficar em pé e dar passos 

segurando-se nos móveis. 

(    ) Nível III Os bebês mantêm-se sentados no chão quando há apoio na parte inferior do 

tronco. Os bebês rolam e rastejam para frente em prono. 

(    ) Nível IV Os bebês apresentam controle de cabeça, mas necessitam de apoio de 

tronco para se sentarem no chão. Os bebês conseguem rolar para a posição supino e 

podem rolar para a posição prono. 

(    ) Nível V As deficiências físicas restringem o controle voluntário do movimento. Os 

bebês são incapazes de manter posturas antigravitacionais de cabeça e tronco em prono 

e sentados. Os bebês necessitam da assistência do adulto para rolar. 

Entre o segundo e o quarto aniversário 

(    ) Nível I As crianças sentam-se no chão com ambas as mãos livres para manipular 

objetos. Os movimentos de sentar e levantar-se do chão são realizadas sem assistência 

do adulto. As crianças andam como forma preferida de locomoção, sem a necessidade de 

qualquer aparelho auxiliar de locomoção. 

(    ) Nível II As crianças sentam-se no chão, mas podem ter dificuldades de equilíbrio 

quando ambas as mãos estão livres para manipular objetos. Os movimentos de sentar e 

deixar a posição sentada são realizados sem assistência do adulto. As crianças puxam-se 

para ficar em pé em uma superfície estável. As crianças engatinham (sobre mãos e 

joelhos) com padrão alternado, andam de lado segurando-se nos móveis e andam 

usando aparelhos para auxiliar a locomoção como forma preferida de locomoção. 
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(     ) Nível III As crianças mantêm-se sentadas no chão freqüentemente na posição de W 

(sentar entre os quadris e os joelhos em flexão e rotação interna) e podem necessitar de 

assistência do adulto para assumir a posição sentada. As crianças rastejam em prono ou 

engatinham (sobre as mãos e joelhos), freqüentemente sem movimentos alternados de 

perna, como seus métodos principais de locomoção. As crianças podem puxar-se para 

levantar em uma superfície estável e andar de lado segurando-se nos móveis por 4 

distâncias curtas. As crianças podem andar curtas distâncias nos espaços internos 

usando aparelhos auxiliares de locomoção, necessitando de assistência do adulto para 

direcioná-la e virá-la. 

(     ) Nível IV As crianças sentam-se no chão quando colocadas, mas são incapazes de 

manter alinhamento e equilíbrio sem o uso de suas mãos para apoio. As crianças 

freqüentemente necessitam de equipamento de adaptação para sentar e ficar em pé. A 

locomoção para curtas distâncias (dentro de uma sala) é alcançada por meio do rolar, 

rastejar em prono ou engatinhar (sobre as mãos e joelhos) sem movimento alternado de 

pernas. 

(    ) Nível V As deficiências físicas restringem o controle voluntário do movimento e a 

capacidade de manter posturas antigravitacionais de cabeça e tronco. Todas as áreas de 

função motora estão limitadas. As limitações funcionais do sentar e ficar em pé não são 

completamente compensadas por meio do uso de adaptações e de tecnologia assistida. 

Neste nível, as crianças não mostram sinais de locomoção independente e são 

transportadas. Algumas crianças atingem autolocomoção usando uma cadeira de rodas 

motorizada com extensas adaptações. 

Entre o quarto e o sexto aniversário 

(    ) Nível I As crianças sentam-se na cadeira, mantêm-se sentadas e levantam-se sem a 

necessidade de apoio das mãos. As crianças saem do chão e da cadeira para a posição 

em pé sem a necessidade de objetos de apoio. As crianças andam nos espaços internos 

e externos e sobem escadas. Iniciam habilidades de correr e pular. 

(    ) Nível II As crianças sentam-se na cadeira com ambas as mãos livres para manipular 

objetos. As crianças saem do chão e da cadeira para a posição em pé, mas 

freqüentemente necessitam de superfície estável para empurrar-se e impulsionar-se para 

cima com os membros superiores. As crianças andam nos espaços internos e externos, 

sem a necessidade de aparelhos auxiliares de locomoção, por uma distância curta numa 

superfície plana. As crianças sobem escadas segurando-se no corrimão, mas são 

incapazes de correr ou pular. 

(    ) Nível III As crianças sentam-se em cadeira comum, mas podem necessitar de apoio 

pélvico e de tronco para maximizar a função manual. As crianças sentam-se e levantam 

se da cadeira usando uma superfície estável para empurrar-se e impulsionar-se para 

cima com os membros superiores. As crianças andam usando aparelhos auxiliares de 

locomoção em superfícies planas e sobem escadas com a assistência de um adulto. As 
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crianças freqüentemente são transportadas quando percorrem longas distâncias e 

quando em espaços externos em terrenos irregulares. 

(    ) Nível IV As crianças sentam em uma cadeira, mas precisam de um assento 

adaptado para controle de tronco e para maximizar a função manual. As crianças sentam-

se e levantam-se da cadeira com a ajuda de um adulto ou de uma superfície estável para 

empurrar-se ou impulsionar-se com os membros superiores. As crianças podem, na 

melhor das hipóteses, andar por curtas distâncias com o andador e com supervisão do 

adulto, mas têm dificuldades em virar e manter o equilíbrio em superfícies irregulares. As 

crianças são transportadas na comunidade. As crianças podem alcançar autolocomoção 

usando cadeira de rodas motorizada. 

(    ) Nível V As deficiências físicas restringem o controle voluntário de movimento e a 

capacidade em manter posturas antigravitacionais de cabeça e tronco. Todas as áreas da 

função motora estão limitadas. As limitações funcionais no sentar e ficar em pé não são 

completamente compensadas por meio do uso de adaptações e tecnologia assistiva. 

Neste nível, as crianças não mostram sinais de locomoção independente e são 

transportadas. Algumas crianças alcançam autolocomoção usando cadeira de rodas 

motorizada com extensas adaptações. 

Entre o sexto e o décimo segundo aniversário 

(    ) Nível I As crianças andam nos espaços internos e externos e sobem escadas sem 

limitações. As crianças realizam habilidades motoras grossas, incluindo correr e pular, 

mas a velocidade, o equilíbrio e a coordenação são reduzidos. 

(    ) Nível II As crianças andam nos espaços internos e externos e sobem escadas 

segurando-se no corrimão, mas apresentam limitações ao andar em superfícies 

irregulares e inclinadas e em espaços lotados ou restritos. As crianças, na melhor das 

hipóteses, apresentam capacidade mínima para realizar habilidades motoras grossas 

como correr e pular. 

(    ) Nível III As crianças andam em espaços internos e externos sobre superfícies 

regulares usando aparelhos auxiliares de locomoção. As crianças podem subir escadas 

segurando se em corrimões. Dependendo da função dos membros superiores, as 

crianças manejam uma cadeira de rodas manualmente. Podem ainda ser transportadas 

quando percorrem longas distâncias e quando em espaços externos com terrenos 

irregulares. 

(    ) Nível IV As crianças podem manter os níveis funcionais alcançados antes dos seis 

anos de idade ou depender de cadeira de rodas em casa, na escola e na comunidade. As 

crianças podem alcançar autolocomoção usando cadeira de rodas motorizada. Nível V As 

deficiências físicas restringem o controle voluntário de movimento e a capacidade para 

manter posturas antigravitacionais de cabeça e tronco. Neste nível, as crianças não 

mostram sinais de locomoção independente e são transportadas. Algumas crianças 

alcançam a autolocomoção usando cadeira de rodas motorizada com extensas 

adaptações. 
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(Anexo 5) Escala de Ashworth 

 

Nome:_____________________________________________________________ 

Data:_______________________ 

Escala de Ashworth Modificada 

 

GRAUS  

0 Sem aumento do tônus muscular 

1 Leve aumento do tônus muscular, 

manifestando-se como um resistir e 

ceder ou por mínima resistência na 

extensão máxima do movimento passivo. 

 

1+ Leve aumento do tônus muscular, 

manifestando-se como uma resistência 

que persiste de maneira discreta através 

da extensão do movimento 

remanescente (menos da metade deste). 

2 Aumento do tônus mais acentuado 

durante a maioria da extensão do 

movimento, mas com facilidade de se 

mover o segmento acometido. 

3 Aumento considerável do tônus 

muscular, com dificuldade na 

movimentação passiva. 

4 O segmento acometido está rígido em 

flexão, extensão, abdução, adução (etc.). 
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(Anexo 6) GMFM 
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(Anexo 7) EEB 

 Escala de Equilíbrio de Berg  

Data: ___ | ___ | ___ 

Nome:___________________________________________________________  

 

1. Posição sentada para posição em pé  

Instruções: Por favor levante-se. Tente não usar suas mãos para se apoiar.  

( 4 ) capaz de levantar-se sem utilizar as mãos e estabilizar-se 

independentemente  

( 3 ) capaz de levantar-se independentemente utilizando as mãos  

( 2 ) capaz de levantar-se utilizando as mãos após diversas tentativas  

( 1 ) necessita de ajuda mínima para levantar-se ou estabilizar-se  

( 0 ) necessita de ajuda moderada ou máxima para levantar-se  

 

2. Permanecer em pé sem apoio  

Instruções: Por favor, fique em pé por 2 minutos sem se apoiar.  

( 4 ) capaz de permanecer em pé com segurança por 2 minutos  

( 3 ) capaz de permanecer em pé por 2 minutos com supervisão  

( 2 ) capaz de permanecer em pé por 30 segundos sem apoio  

( 1 ) necessita de várias tentativas para permanecer em pé por 30 segundos sem 

apoio  

( 0 ) incapaz de permanecer em pé por 30 segundos sem apoio  

Se o paciente for capaz de permanecer em pé por 2 minutos sem apoio, dê o 

número total de pontos para o item número 3. Continue com o item número 4.  

 

3. Posição em pé para posição sentada  

Instruções: Por favor, sente-se.  

( 4 ) senta-se com segurança com uso mínimo das mãos  

( 3 ) controla a descida utilizando as mãos  

( 2 ) utiliza a pane posterior das pernas contra a cadeira para controlar a descida  

( 1 ) senta-se independentemente, mas tem descida sem controle  

( 0 ) necessita de ajuda para sentar-se  

 

4. Permanecer sentado sem apoio nas costas ,mas com os pés apoiados no 

chão ou num banquinho  

Instruções: Por favor, fique sentado sem apoiar as costas com os braços 

cruzados por 2 minutos.  
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( 4 ) capaz de permanecer sentado com segurança e com firmeza por l minuto 

( 3 ) capaz de permanecer sentado por 2 minutos sob supervisão  

( 2 ) capaz de permanecer sentado por 30 segundos  

( 1 ) capaz de permanecer sentado por 10 segundos  

( 0 ) incapaz de permanecer sentado sem apoio durante 10 segundos  

 

5. Transferências  

Instruções: Arrume as cadeiras perpendicularmente ou uma de frente para a 

outra para uma transferência em pivô. Peça ao paciente para transferir-se de uma 

cadeira com apoio de braço para uma cadeira sem apoio de braço, e vice-versa. 

Você poderá utilizar duas cadeiras (uma com apoio e outra sem apoio de braço) 

ou uma cama e uma cadeira.  

( 4 ) capaz de transferir-se com segurança com uso mínimo das mãos  

( 3 ) capaz de transferir-se com segurança com o uso das mãos  

( 2 ) capaz de transferir-se seguindo orientações verbais c/ou supervisão  

( 1 ) necessita de uma pessoa para ajudar  

( 0 ) necessita de duas pessoas para ajudar ou supervisionar para realizar a 

tarefa com segurança  

 

6. Permanecer em pé sem apoio com os olhos fechados  

Instruções: Por favor fique em pé e feche os olhos por 10 segundos.  

( 4 ) capaz de permanecer em pé por 10 segundos com segurança  

( 3 ) capaz de permanecer em pé por 10 segundos com supervisão  

( 2 ) capaz de permanecer em pé por 3 segundos  

( 1 ) incapaz de permanecer com os olhos fechados durante 3 segundos, mas 

mantém-se em pé  

( 0 ) necessita de ajuda para não cair  

 

7. Permanecer em pé sem apoio com os pés juntos  

Instruções: Junte seus pés e fique em pé sem se apoiar.  

( 4 ) capaz de posicionar os pés juntos independentemente e permanecer por l 

minuto com segurança  

( 3 ) capaz de posicionar os pés juntos independentemente e permanecer por l 

minuto com supervisão  

( 2 ) capaz de posicionar os pés juntos independentemente e permanecer por 30 

segundos  
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( 1 ) necessita de ajuda para posicionar-se, mas é capaz de permanecer com os 

pés juntos durante 15 segundos  

( 0 ) necessita de ajuda para posicionar-se e é incapaz de permanecer nessa 

posição por 15 segundos  

 

8. Alcançar a frente com o braço estendido permanecendo em pé  

Instruções: Levante o braço a 90o. Estique os dedos e tente alcançar a frente o 

mais longe possível. (O examinador posiciona a régua no fim da ponta dos dedos 

quando o braço estiver a 90o. Ao serem esticados para frente, os dedos não 

devem tocar a régua. A medida a ser registrada é a distância que os dedos 

conseguem alcançar quando o paciente se inclina para frente o máximo que ele 

consegue. Quando possível, peça ao paciente para usar ambos os braços para 

evitar rotação do tronco). 

( 4 ) pode avançar à frente mais que 25 cm com segurança  

( 3 ) pode avançar à frente mais que 12,5 cm com segurança  

( 2 ) pode avançar à frente mais que 5 cm com segurança  

( 1 ) pode avançar à frente, mas necessita de supervisão  

( 0 ) perde o equilíbrio na tentativa, ou necessita de apoio externo  

 

9. Pegar um objeto do chão a partir de uma posição em pé  

Instruções: Pegue o sapato/chinelo que está na frente dos seus pés.  

( 4 ) capaz de pegar o chinelo com facilidade e segurança  

( 3 ) capaz de pegar o chinelo, mas necessita de supervisão  

( 2 ) incapaz de pegá-lo, mas se estica até ficar a 2-5 cm do chinelo e mantém o 

equilíbrio independentemente  

( 1 ) incapaz de pegá-lo, necessitando de supervisão enquanto está tentando  

( 0 ) incapaz de tentar, ou necessita de ajuda para não perder o equilíbrio ou cair  

 

10. Virar-se e olhar para trás por cima dos ombros direito e esquerdo 

enquanto permanece em pé  

Instruções: Vire-se para olhar diretamente atrás de você por cima, do seu ombro 

esquerdo sem tirar os pés do chão. Faça o mesmo por cima do ombro direito. O 

examinador poderá pegar um objeto e posicioná-lo diretamente atrás do paciente 

para estimular o movimento.  

( 4 ) olha para trás de ambos os lados com uma boa distribuição do peso  

( 3 ) olha para trás somente de um lado o lado contrário demonstra menor 

distribuição do peso  
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( 2 ) vira somente para os lados, mas mantém o equilíbrio  

( 1 ) necessita de supervisão para virar  

( 0 ) necessita, de ajuda para não perder o equilíbrio ou cair  

 

11. Girar 360 graus  

Instruções: Gire-se completamente ao redor de si mesmo. Pausa. Gire-se 

completamente ao redor de si mesmo em sentido contrário.  

( 4 ) capaz de girar 360 graus com segurança em 4 segundos ou menos  

( 3 ) capaz de girar 360 graus com segurança somente para um lado em 4 

segundos ou menos  

( 2 ) capaz de girar 360 graus com segurança, mas lentamente  

( 1 ) necessita de supervisão próxima ou orientações verbais  

( 0 ) necessita de ajuda enquanto gira  

 

12. Posicionar os pés alternadamente ao degrau ou banquinho enquanto 

permanece em pé sem apoio  

Instruções: Toque cada pé alternadamente no degrau/banquinho. Continue até 

que cada pé tenha tocado o degrau/banquinho quatro vezes.  

( 4 ) capaz de permanecer em pé independentemente e com segurança, 

completando 8 movimentos em 20 segundos  

( 3 ) capaz de permanecer em pé independentemente e completar 8 movimentos 

em mais que 20 segundos  

( 2 ) capaz de completar 4 movimentos sem ajuda  

( 1 ) capaz de completar mais que 2 movimentos com o mínimo de ajuda  

( 0 ) incapaz de tentar, ou necessita de ajuda para não cair  

 

13. Permanecer em pé sem apoio com um pé à frente  

Instruções: (demonstre para o paciente) Coloque um pé diretamente á frente do 

outro na mesma linha se você achar que não irá conseguir, coloque o pé um 

pouco mais à frente do outro pé e levemente para o lado.  

( 4 ) capaz de colocar um pé imediatamente à frente do outro, 

independentemente, e permanecer por 30 segundos  

( 3 ) capaz de colocar um pé um pouco mais à frente do outro e levemente para o 

lado. Independentemente e permanecer por 30 segundos  

( 2 ) capaz de dar um pequeno passo, independentemente. e permanecer por 30 

segundos  

( 1 ) necessita de ajuda para dar o passo, porém permanece por 15 segundos  
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( 0 ) perde o equilíbrio ao tentar dar um passo ou ficar de pé  

 

14. Permanecer em pé sobre uma perna  

Instruções: Fique em pé sobre uma perna o máximo que você puder sem se 

segurar.  

( 4 ) capaz de levantar uma perna independentemente e permanecer por mais 

que 10 segundos  

( 3 ) capaz de levantar uma perna independentemente e permanecer por 5-10 

segundos  

( 2 ) capaz de levantar uma perna independentemente e permanecer por 3 ou 4 

segundos  

( 1 ) tenta levantar uma perna, mas é incapaz de permanecer por 3 segundos, 

embora permaneça em pé independentemente  

( 0 ) incapaz de tentar, ou necessita de ajuda para não cair  

 

( ) Escore Total (Máximo = 56)  

TOTAL DE PONTOS: ______ 
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(Anexo 8) TUG 

 

Teste Time up and go 

Data: ___ | ___ |___ 

Nome: ________________________________________________________ 

 

Tempo do teste: __________segundos 

Observações: ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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(Anexo 9) PEDI 

 

Inventário de Avaliação Pediátrica de Disfunções 

Versão 1.0 – Brasileira 

 

Nome:______________________________________Data do teste: 

______________ 

Idade:________  Identificação:________________ 

Entrevistador:________________ 

 

SUMÁRIO DOS ESCORES 

Escores Compostos 

ÁREA  Escore Bruto 

Auto-

cuidado 

Habilidades 

funcionais 
 

Mobilidade  
Habilidades 

funcionais 
 

Função 

Social 

Habilidades 

funcionais 
 

Auto-

cuidado 

Assistência do 

cuidador 
 

Mobilidade 
Assistência do 

cuidador 
 

Função 

Social 

Assistência do 

cuidador 
 

 

Modificações (freqüência) 

Auto-cuidado Mobilidade  Função Social 

N C R E N C R E N C E N 

            

 

Parte I: Habilidades funcionais 

Área de Auto-cuidado                             (marque cada item com 0=incapaz e 1= 

capaz) 

A: TEXTURA DOS ALIMENTOS 
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0 

1 

1. Come alimento batido\amassado\coado   

2. Come alimento moído\ granulado   

3. Come alimento picado\em pedaços   

4. Come comidas de textura variada   

B: UTILIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS 

5. Alimenta-se com os dedos   

6. Pega comida com colher e leva até a boca   

7. Usa bem a colher   

8. Usa bem o grafo   

9. Usa faca para passar manteiga no pão, 

cortar alimentos macios  
  

C: UTILIZAÇÃO DE RECIPIENTES DE 

BEBER 

10. Segura mamadeira ou copo com bico ou 

canudo 
  

11. Levanta copo para beber, mas pode 

derramar 
  

12. Levanta, com firmeza, copo sem tampa 

usando as 2 mãos 
  

13. Levanta, com firmeza, copo sem tampa 

usando 1 mão 
  

14. Serve-se de líquido de uma jarra ou 

embalagem 
  

D: HIGIENE ORAL 

15. Abra a boca para limpeza dos dentes   

16. Segura escova de dente   

17. Escova os dentes, porém sem escovação 

completa 
  

18. Escova os dentes completamente   

19. Coloca creme dental na escova   

E: CUIDADO COM OS CABELOS 

20. Mantém a cabeça estável enquanto o 

cabelo é penteado 
  

21. Leva pente ou escova até o cabelo   
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22. Escova ou penteia o cabelo   

23. É capaz de desembaraçar e partir o cabelo   

F: CUIDADO COM O NARIZ 

24. Permite que o nariz seja limpo   

25. Assoa o nariz com o lenço   

26. Limpa nariz usando lenço o papel solicitado   

27. Limpa nariz usando lenço ou papel sem ser 

solicitado 
  

28. Limpa e assoa o nariz sem ser solicitado   

G: LAVAS 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 a 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 (e esponja se for costume)   

37. Seca o corpo completamente   

38. Lava e seca a face completamente   

I: AGASALHO \ VESTIMENTAS ABERTAS NA 

FRENTE 

39. Auxilia empurrando os braços para vestir a 

manga da camiseta 
  

40. Retira camiseta, vestido ou agasalho sem 

fecho 
  

41. Retira camiseta, vestido ou agasalho com 

fecho 
  

42. Coloca e retira camisas abertas na frente, 

porém sem fechar 
  

43. Coloca e retira camisas abertas na frente, 

fechando-as 
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J: FECHOS 

44. Tenta participar no fechamento de 

vestimentas 
  

45. Abre e fecha fecho de correr, sem separá-

lo ou fechar o botão 
  

46. Abre e fecha colchete de pressão   

47. Abotoa e desabotoa   

48. Abre e fecha o fecho de correr separando e 

fechando 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 \ MEIA 

54. Retira meias e abre os sapatos   

55. Calça sapatos\ sandálias   

56. Calça meias   

57. Coloca o sapato no pé correto: maneja 

fechos de velcro 
  

58. Amarra sapatos (prepara cadarço)   

M: TAREFAS DE TOALETE 

59. Auxilia no manejo da roupa   

60. Tenta limpar-se depois de utilizar o 

banheiro 
  

61. Utiliza vaso sanitário, papel higiênico e dá 

descarga 
  

62. Lida com roupas antes e depois de utilizar 

o banheiro 
  

63. Limpa-se completamente depois de 

evacuar. 
  

N: CONTROLE URINÁRIO 

64. Indica quando molhou fralda ou calça   

65. Ocasionalmente indica necessidade de   
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urinar (durante dia) 

66. Indica, consistentemente, necessidade de 

urinar e com tempo de utilizar o banheiro 

(durante o dia) 

  

67. Vai ao banheiro sozinho para urinar 

(durante o dia) 
  

68. Mantém-se constantemente seco durante o 

dia e a noite 
  

O: CONTROLE INTESTINAL 

69. Indica necessidade de se trocar   

70. Ocasionalmente manifesta vontade de ir ao 

banheiro (durante o dia)  
  

71. Indica, consistentemente, necessidade de 

evacuar e com tempo de utilizar o banheiro 

(durante o dia) 

  

72. Faz distinção entre urinar e evacuar   

73. Vai ao banheiro sozinho para evacuar, não 

tem acidentes intestinais 
  

Somatório da Área de Auto-cuidado   

 

Área de Mobilidade 
  

A: TRANSFERÊNCIA NO BANHEIRO 

1. Fica sentado se estiver apoiando em 

equipamento ou no adulto 
  

2. Fica sentado sem apoio na privada ou no 

troninho 
  

3. Senta e levanta da privada baixa ou 

troninho 
  

4. Senta e levanta da privada própria para 

adulto 
  

5. Senta e levanta da privada sem usar seus 

próprios braços 
  

B: TRANFERÊNCIAS DE CADEIRA \ 

CADEIRAS DE RODAS 

6. Fica sentado se estiver apoiado em 

equipamento ou adulto 
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7. Fica sentado em cadeira ou banco sem 

apoio 
  

8. Senta e levanta de cadeira\ cadeira de 

rodas baixa\infantil 
  

9. Senta e levanta de cadeira\ cadeira de 

rodas de tamanho adulto 
  

10. Senta e levanta de cadeira sem usar seus 

próprios braços 
  

C1: TRANSFERÊNCIA NO CARRO 

11. A . Movimenta-se no carro: mexe-se e 

sobe\desce da cadeirinha de carro 
  

12. Entra e sai do carro com pouco auxilio ou 

instrução 
  

   

13. Entra e sai do carro sem assistência ou 

instrução 
  

14. Maneja cinto de segurança ou cinto da 

cadeirinha de carro 
  

15. Entra e sai do carro e abre e fecha a porta 

do mesmo 
  

C 2: TRANSFERÊNCIA NO ÔNIBUS 

11 b. Sobe e desce do banco do ônibus   

12b. Move-se com ônibus sem movimento   

13b. Desce a escada do ônibus   

14b.Passa na roleta   

15b. Sobe a escada do ônibus    

D: MOBILIDADE NA CAMA 

16. Passa de deitado para sentado na cama ou 

berço 
  

17. Passa para sentado na beirada da cama   

18. Sobe e desce da sua própria cama   

19. Sobe e desce de sua própria cama sem 

usar os braços 
  

E: TRANSFERÊNCIA NO CHUVEIRO 

20. Entra no Box\cortinado   

21. Sai do Box\cortinado   
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22. Agacha para pegar sabonete ou shampoo 

no chão 
  

23. Abre e fecha Box\cortinado   

24. Abre e fecha torneira   

F: MÉTODOS DE LOCOMOÇÃO EM 

AMBIENTES INTERNOS 

25. Rola, pivoteia, arrasta ou engatinha no 

chão 
  

26. Anda, porém segurando-se na mobília, 

parede, adulto ou utiliza aparelhos de apoio 
  

27. Anda sem auxilio   

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 

dificuldade (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: 

ARRTAS\CARREGA OBJETOS 

33. Muda de lugar intencionalmente   

34. Move-se concomitantemente com objetos 

pelo chão 
  

35. Carrega objetos pequenos que cabem em 

uma mão 
  

36. Carrega objetos grandes que requerem a 

utilização das duas mãos 
  

37. Carrega objetos frágeis ou que contenham 

líquido 
  

I:LOCOMOÇÃO EM AMBIENTE EXTERNO 

MÉTODOS 
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38. Anda, mas segura em objetos, adulto ou 

aparelhos de apoio 
  

39. Anda sem apoio   

J: LOCOMOÇÃO EM AMBIENTE EXTERNO 

DISTÂNCIA\VELOCIDADE 

40. Move-se por 3-15 m (comprimento de um 

carro) 
  

41. Move-se por 15-30 m (comprimento de 5 a 

10 carros) 
  

42. Move-se por 30-45 m   

43. Move-se por 45 m ou mais, mas com 

dificuldade (tropeça velocidade lenta para a 

idade) 

  

44. Move-se por mais 45 m sem dificuldade   

K: LOCOMOÇÃO EM AMBIENTE EXTERNO 

SUPERFICIE 

45. Superfícies niveladas (passeios e ruas 

planas) 
  

46. Superfícies pouco acidentadas (asfalto 

rachado) 
  

47. Superfícies irregulares e acidentadas 

(gramados e ruas de cascalho) 
  

48. Sobe e desce rampas ou inclinações   

49. Sobe e desce meio-fio   

L: SUBIR ESCADAS 

50. Arrasta-se, engatinha para cima por partes 

ou lances parciais de escadas (1-11 

degraus) 

  

51. Arrastas, engatinha para cima por um lance 

de escadas completa (12-15 degraus) 
  

52. Sobe partes de um lance de escadas 

(ereto) 
  

53. Sobe um lance completo, mas com 

dificuldade (lento para a idade) 
  

54. Sobe conjunto de lances de escadas sem 

dificuldade 
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M: DESCER ESCADAS 

55. Arrasta-se, engatinha para baixo por partes 

ou lances parciais de escadas (1-11 

degraus) 

  

56. Arrasta, rasteja para baixo por um lance de 

escadas 
  

57. Desce parte de um lance de escadas 

(ereto) completo (12-15 degraus) 
  

58. Desce um lance completo, mas com 

dificuldade (lento para a idade) 
  

59. Desce conjunto de lances de escadas sem 

dificuldade 
  

Somatória da área de mobilidade  

Área de Função Social 

A: COMPREENSÃO DO SIGNIFICADO DA 

PALAVRA 

1. Orienta-se pelo som   

2. Reage ao ‘não”, reconhece o próprio nome 

ou de alguma pessoa familiar 
  

3. Reconhece 10 palavras   

4. Entende quando você fala sobre 

relacionamento entre pessoas e\ou coisas 

que são visíveis  

  

5. Entende quando você fala sobre tempo e 

seqüência de eventos 
  

B: COMPREENSÃO DE SENTENÇAS 

COMPLEXAS 

6. Compreende sentenças curtas sobre 

objetos e pessoas familiares 
  

7. Compreende comando simples com 

palavras que descrevem pessoas ou coisas 
  

8. Compreende direções que descrevem onde 

alguma coisa está 
  

9. Compreende comando de dois passos, 

utilizando-se se\então, antes\depois, 

primeiro\segundo 
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10. Compreende duas sentenças que falam de 

um mesmo sujeito mas de uma forma 

diferente 

  

C: USO FUNCIONAL DA COMUNICAÇÃO 

11. Nomeia objetos   

12. Usa palavras especificas ou gestos para 

direcionar ou requisitar ações de outras 

pessoas 

  

13. Procura informações fazendo perguntas   

14. Descreve ações ou objetos   

15. Fala sobre sentimentos ou pensamentos 

próprios 
  

D: COMPLEXIDADE DA COMUNICAÇÃO 

EXPRESSIVA 

16. Usa gesto que têm propósito adequado   

17. Usa uma única palavra com significado 

adequado 
  

18. Combina duas palavras com significado 

adequado 
  

19. Usa sentenças de 4-5 palavras   

20. Conecta duas ou mais idéias para contar 

uma história simples  
  

E: RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

21. Tenta indicar o problema ou dizer que é 

necessário para ajudar a resolvê-lo 
  

22. Se transtornado por causa de um 

problema, a criança precisa ser ajudada 

imediatamente ou o seu comportamento é 

prejudicado 

  

23. Se transtornado por causa de um 

problema, a criança consegue pedir ajuda e 

esperar se houver uma demora de pouco 

tempo 

  

24. Em situações comuns, a criança descreve 

o problema e seus sentimentos com algum 

detalhe 
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25. Diante de algum problema comum, a 

criança pode procurar um adulto para 

trabalhar uma solução conjunta. 

  

F: JOGO SOCIAL INTERATIVO (ADULTO) 

26. Mostra interesse em relação a outro   

27. Inicia uma brincadeira familiar   

28. Aguarda sua vez em um jogo simples 

quando é dada dica que é sua vez 
  

29. Tenta imitar uma ação prévia de um adulto 

durante uma brincadeira 
  

30. Durante a brincadeira a criança pode 

sugerir passos novos ou diferentes, ou 

responder a uma sugestão de um adulto 

com uma outra idéia  

  

G: INTERAÇÃO COM OS COMPANHEIROS 

31. Percebe a presença de outras crianças e 

pode vocalizar ou gesticular para os 

companheiros 

  

32. Interage com outras crianças em situações 

breves e simples 
  

33. Tenta exercitar brincadeiras simples em 

uma atividade com outra criança 
  

34. Planeja e executa atividade cooperativa 

com outras crianças; brincadeira é 

complexa e mantida 

  

35. Brinca de jogos de regras   

H: BRINCADEIRA COM OBJETOS 

36. Manipula brinquedos, objetos ou o corpo 

com intenção 
  

37. Usa objetos reais ou substituídos em 

seqüência simples de faz-de-conta  
  

38. Agrupa matéria para formar alguma coisa   

39. Inventa longas rotinas de faz-de-conta 

envolvendo coisas que a criança já entende 

ou conhece 

  

40. Inventa seqüências elaboradas de faz-de-   
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conta a partir da imaginação  

I: AUTO-INFORMAÇÃO 

41. Diz o primeiro nome   

42. Diz o primeiro e o ultimo nome   

43. Dá o nome e informações descritivas sobre 

os membros da família  
  

44. Da o endereço completo de casa, se no 

hospital dá o nome do hospital e o número 

do quarto 

  

45. Dirigi-se a um adulto para pedir auxilio 

sobre como voltar para casa ou voltar ao 

quarto do hospital 

  

J: ORIENTAÇÃO TEMPORAL 

46. Tem uma noção geral do horário das 

refeições e das rotinas durante o dia 
  

47. Tem alguma noção de seqüência dos 

eventos familiares na semana 
  

48. Tempo conceitos simples de tempo   

49. Associa um horário especifico com 

atividade\eventos  
  

50. Olha o relógio regularmente ou pergunta as 

horas para cumprir o curso das obrigações 
  

K: TAREFAS DOMÉSTICAS 

51. Começa a ajudar a cuidar dos seus 

pertences se for dada uma orientação e 

ordens constantes 

  

52. Começa a ajudar as tarefas domésticas 

simples se for dada uma orientação e 

ordens constantes  

  

53. Ocasionalmente inicia rotinas simples para 

cuidar dos seus próprios pertences; pode 

requisitar ajuda física ou ser lembrado de 

completá-las 

  

54. Ocasionalmente inicia tarefas domésticas 

simples; pode requisitar ajuda física ou ser 

lembrado de completá-las 
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55. Inicia e termina pelo menos uma tarefa 

doméstica envolvendo vários passos e 

decisões; pode requisitar ajuda física 

  

L: AUTO PROTEÇÃO   

56. Mostra cuidado apropriado quando esta 

perto de escadas 
  

57. Mostra cuidado apropriado perto de objetos 

quentes ou cortantes 
  

58. Ao atravessar a rua na presença de um 

adulto, a criança não precisa ser advertida 

sobre as normas de segurança 

  

59. Sabe que não deve aceitar passeios, 

comida ou dinheiro de estranhos 
  

60. Atravessa rua movimentada com 

segurança na ausência de adulto 
  

M: FUNÇÃO COMUNITÁRIA   

61. A criança brinca em casa com segurança, 

sem precisar ser vigiada constantemente 
  

62. Via ao ambiente externo da casa com 

segurança e é vigiada apenas 

periodicamente 

  

63. Segue regras\expectativas da escola e de 

estabelecimentos comunitários 
  

64. Explora e atua em estabelecimentos 

comunitários sem supervisão 
  

65. Faz transações em uma loja da vizinhança 

sem assistência 
  

Somatória da área de função social   
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(Anexo 10) Carta ao Fisioterapeuta 

 

Caro colega fisioterapeuta 

 

O (a) paciente                                                       está participando do 

estudo “O efeito da toxina botulínica tipo A sobre a espasticidade e 

funcionalidade da criança com paralisia cerebral espástica.” 

 

Ele passará por 3 avaliações, em um período de 3 meses. Os testes avaliam a 

mobilidade funcional, desempenho funcional, a função motora grossa, o 

equilíbrio e a espasticidade. 

 

Portanto gostaria solicitar que a fisioterapia neste paciente seja feita 2 vezes por 

semana. Segue uma sugestão para a sessão de fisioterapia: 

 Alongamento passivo dos membros inferiores, 

 Alongamento associado a funcionalidade dos músculos flexores plantares, 

flexores do joelho, adutores e flexores do quadril. 

 Fortalecimento dos músculos antagonistas a aplicação de TB A, 

 Treino de equilíbrio estático e dinâmico, 

 Treino de escada, 

 Treino de marcha funcional, priorizando o contato inicial do calcanhar e 

dorsoflexão ativa e passiva. 

 

Desde já agradeço pela colaboração e coloco-me à disposição para 

quaisquer esclarecimentos. 

 

 

Maria Eliege de Souza (fisioterapeuta) 

Crefito 3 20236 f 

Email: meliege@terra.com.br 

 

mailto:meliege@terra.com.br
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(Anexo 11) Controle das Sessões de Fisioterapia 

 

FISIOTERAPIA 

Nome:   

Data TB A:   

Local:   

Fisioterapeuta responsável: 

Nome:__________________________________________Crefito:__________

__________ 

 

 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

11) 

12) 

 

 

Data:_______ass. Fisio_______ 

Data:_______ass. Fisio_______ 

Data:_______ass. Fisio_______ 

Data:_______ass. Fisio_______ 

Data:_______ass. Fisio_______ 

Data:_______ass. Fisio_______ 

Data:_______ass. Fisio_______ 

Data:_______ass. Fisio_______ 

Data:_______ass. Fisio_______ 

Data:_______ass. Fisio_______ 

Data:_______ass. Fisio_______ 

Data:_______ass. Fisio_______ 

 

 

13) 

14) 

15) 

16) 

17) 

18) 

19) 

20) 

21) 

22) 

23) 

24) 

 

Data:_______ass. Fisio_______ 

Data:_______ass. Fisio_______ 

Data:_______ass. Fisio_______ 

Data:_______ass. Fisio_______ 

Data:_______ass. Fisio_______ 

Data:_______ass. Fisio_______ 

Data:_______ass. Fisio_______ 

Data:_______ass. Fisio_______ 

Data:_______ass. Fisio_______ 

Data:_______ass. Fisio_______ 

Data:_______ass. Fisio_______ 

Data:_______ass. Fisio_______ 
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10-  Apêndice 

 

10.1 Artigo Publicado:  Effect of botulinum toxin A on spasticity and 

function in children with cerebral palsy: A systematic review 
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