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Introdução
O princípio dos sistemas de suporte parcial de peso corporal (SPPC) é aliviar o peso corporal
sobre os membros inferiores, o que reduz a carga a ser vencida pelo executante e facilita a
deambulação (FREY, et al. 2006). Esses sistemas, por sua vez, têm sido mais utilizados em
esteira (superfície móvel) e propiciado melhoras no andar (BARBEAU, 2003; BARBEAU;
FUNG, 2001; BEARD; HARROW; BOTHNER, 2005). Porém, recentemente, o uso do SPPC
em superfície fixa tem sido analisado em crianças com paralisia cerebral (PC) (MATSUNO,
2010).
Objetivo
O objetivo deste estudo é examinar os efeitos de treinamento do andar com SPPC em
crianças com PC, em duas superfícies específicas: superfície fixa e superfície móvel.
Metodologia
Crianças com paralisia cerebral (PC), entre quatro e 10 anos de idade, participarão deste
estudo, sendo divididas randomicamente em dois grupos experimentais: grupo de
treinamento do andar com SPPC em esteira motorizada e grupo de treinamento do andar
com SPPC em solo, durante seis semanas. Para analisar o efeito do treinamento nessas
crianças, elas serão filmadas antes e após 18 sessões de treinamento, andando em uma
passarela de 7 m de extensão, aproximadamente, com marcadores refletivos nos principais
pontos anatômicos. Variáveis espaço-temporais e ângulos articulares serão considerados
nas análises.
Resultados
Até o momento, uma criança com PC diplégica espástica foi avaliada antes e depois das
sessões de treinamento com o SPPC em esteira e, atualmente, os dados estão sendo
processados e analisados para apresentação.
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