O que é Paralisia Cerebral?

Você pode ajudar a ampliar nosso conhecimento
e pesquisa sobre paralisia cerebral aderindo ao
registro de paralisia cerebral. Saiba mais em
worldcpday/cpregisters

Paralisia cerebral é uma deficiência física que afeta
o movimento e a postura
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17 milhões

É a deficiência física mais comum na infância

TIPOS MOTORES

PARTES DO CORPO
Discinético: 6%.

Espástico: 80-90%.

Caracterizado por
movimentos involuntários
como distonia, atetose e /
ou coréia. Ocorre devido a
danos nos Gânglios da base

É o tipo mais comum.
Os músculos parecem
duros e esticados.
Ocorre devido a danos
do Córtex motor

Paralisia cerebral pode afetar diferentes partes do corpo, por exemplo
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Tipos Mistos:

Um número de crianças
com PC pode ter 2 tipos
motores presentes, por
exemplo espasticidade
e distonia

Atáxico: 5%

Caracterizado por movimentos instáveis. Afeta o equilíbrio e senso
de posicionamento no espaço. Ocorre devido a danos no cerebelo.

Ambos os braços e as pernas
são afetados. Os músculos do
tronco, face e boca são também
frequentemente afetados

HABILIDADES MOTORAS GROSSA

Ambas as pernas são afetadas.
Os braços podem ser afetados
em menor intensidade

As habilidades motoras grossa (por exemplo, sentar e andar) de crianças e adolescentes com paralisia cerebral
podem ser categorizados dentro de 5 diferentes níveis usando uma ferramenta chamada Sistema de classificação da
função motora (GMFCS) desenvolvida pelo CanChild no Canadá

GMFCS nível II

GMFCS nível I

HABILIDADE MANUAL
Ao menos 2/3 das crianças com paralisia cerebral terão
dificuldades de movimento afetando um ou ambos os braços.
Quase todas as atividades de vida diária podem ser prejudicadas

GMFCS nível III

GMFCS nível IV

Um lado do corpo (um braço e
uma perna) é afetado

GMFCS nível V
GMFCS Ilustrações 6-12: © Bill Reid, Kate Willoughby, Adrienne Harvey and Kerr Graham, The Royal Children’s Hospital Melbourne.
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DISTÚRBIOS ASSOCIADOS
Crianças com paralisia cerebral podem ter também uma variedade de prejuízos físicos e cognitivos
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