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INTRODUÇÃO: Nas crianças, as disfunções neuromotoras causam incapacidades e limitações para desempenharem 

suas atividades funcionais. A avaliação da funcionalidade permite conhecer atividades realizadas e condições de 

participação em contextos relevantes do desenvolvimento infantil. OBJETIVOS: Teve como objetivo principal avaliar a 

funcionalidade de crianças com deficiências neurológicas e identificar fatores contextuais para o desenvolvimento 

infantil. MÉTODO: Realizou um estudo exploratório e transversal, por meio de instrumento baseado na Classificação 

Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, versão Crianças e Jovens (CIF-CJ) em crianças com 

diagnóstico de Paralisia Cerebral que estavam em seguimento em um ambulatório fisioterapêutico em um Ambulatório 

de Pediatria Universitário de uma cidade do interior mineiro. Em razão de priorizar a classificação da funcionalidade a 

partir da limitação e de comprometimento em diversas atividades, avaliou a criança no seu meio habitual, a residência. 

Avaliaram os componentes “Atividade e Participação”, na Categoria “Mobilidade”, do Domínio “Deslocar”, avaliando o 

rolar, gatinhar, andar, subir/descer, correr e saltar; tendo como Qualificador Desempenho e Capacidade. Esta pesquisa 

foi realizada de acordo com a Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde com 

CAAE 62623416.9.0000. RESULTADOS: Participaram do estudo 20 crianças com alterações neurológicas de 11 a 144 

meses, com predomínio da faixa etária acima de 17 meses (95%). Caracterizando as crianças, predominou o sexo 

masculino com 70%. Em relação a idade gestacional 60% nasceram no período a-termo, 85% de parto cesáreo e em 

hospital público, e 50% apresentaram dificuldades leves, moderadas e graves em relação ao Apgar 1º minuto. Quanto a 

classificação topografica, 95% apresentaram lesão piramidal, predominando a quadriplegia. Na avaliação funcional as 

maiores dificuldades encontradas foram as atividades de subir e descer degraus, andar, correr e saltar. E a de menor 

dificuldade foi na atividade de rolar, tanto no desempenho, quanto na capacidade. CONCLUSÃO: Conclui-se que a 

avaliação funcional possibilitou avaliação para estabelecer parâmetros para a prática clínica fisioterapêutica e os fatores 

contextuais, sejam eles pessoais e ambientais, quando analisados criteriosamente podem amenizar os problemas 

decorrentes das disfunções motoras e contribuir para melhorar a qualidade de vida das crianças com deficiências. 



Destaca-se a valorosa contribuição do ambiente em que a criança vive e a estimulação recebida, como fatores 

contextuais fundamentais para evolução do desenvolvimento infantil. 

PALAVRAS CHAVES: Avaliação Funcional; Crianças com Deficiências; Ambiente.


