
Utilização de Órtese na Criança com Paralisia Cerebral: Os Pais Estão Conscientes da 
Sua Importância?

Nauane de Oliveira Lima1*, Ana Carla Gomes Botelho1,2, Claudineide Maria da Silva2, Alessandra Carolina 
de Santana Chagas1, Ana Paula dos Santos Cardoso2, Raysa Mayara Araujo da Cunha1, Ariádne Dias Maux 
Gonçalves3

1. Faculdade Pernambucana de Saúde - FPS, Recife, PE, Brasil.
2. Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira - IMIP, Recife, PE, Brasil.
3. Residente do programa de residência multiprofissional em reabilitação física, Instituto de Medicina Integral 
Prof. Fernando Figueira - IMIP, Recife, PE, Brasil.
*e-mail: nauane_hand@hotmail.com
 
Introdução. A Paralisia Cerebral (PC) é definida como uma lesão não progressiva do sistema nervoso central 
(SNC) adquirida no período pré, peri ou pós-natal que leva a desordem de movimentos e problemas posturais. 
Sabe-se que a alteração mais importante presente nas crianças com PC é o comprometimento motor, que 
pode acarretar em algumas deformidades, interferindo nas habilidades motoras da criança. Entre os vários 
dispositivos disponíveis que auxiliam no tratamento, está a órtese, sendo a suropodálica a mais comumente 
prescrita na reabilitação de crianças com PC, com a intenção de prevenir deformidades de tornozelo e do pé 
pelo alinhamento da articulação e evitar encurtamento. Porém, sabe-se que as órteses nem sempre são utili-
zadas da maneira correta, desta forma, não proporcionam o efeito esperado, seja por falta de entendimento 
ou a não compreensão das orientações e cuidados dados aos usuários ou aos indivíduos responsáveis pelo 
paciente. Objetivos. Verificar o modo de colocação das órteses suropodálicas pelos pais e/ou cuidadores e 
a visão deles sobre esses aditamentos. Método. Estudo transversal descritivo, com amostra de 53 crianças, 
com diagnóstico de PC, de ambos os sexos, com idade entre 0 e 14 anos, atendidas no ambulatório de neuro-
pediatria do Centro de Reabilitação do Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (IMIP), CAAE nº 
3268-12. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevista com os pais e/ou cuidadores para identificação 
dos aspectos clínicos/biológicos da criança e relacionados à utilização das órteses. Foram realizadas filmagem 
para verificação da colocação da órtese e avaliação do comprometimento motor através da aplicação do Gross 
Motor Funcion Classification (GMFCS). Para a análise estatística, foram utilizados os Softwares SPSS 13.0 para 
Windows e o Excel 2007.  Resultados. Todos os pais acharam importante a utilização das órteses, a maioria 
(96,2%) relatou ter recebido orientações, entretanto apenas vinte e seis realizaram de forma correta. Das crian-
ças avaliadas, 92,4% utilizavam a órtese todos os dias e por mais de 12 horas e possuíam como predominância 
o tipo de PC tetraplégicas. Na avaliação da gravidade da função motora, segundo o GMFCS, o nível leve (nível I) 
e mais grave (nível V) foram de respectivamente (26,4 e 30,2%). Conclusão. Apesar da boa conscientização 
dos pais em relação aos benefícios e importância do aditamento, observa-se a necessidade de programas de 
capacitação dos pais e/ou cuidadores de crianças com Paralisia Cerebral quanto à colocação correta da órtese.
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