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RESUMO 

 

Introdução: O gesso seriado na Paralisia Cerebral (PC) pode ser usado como 

um método de alongamento, realizado de maneira gradual, retardando os 

prejuízos do encurtamento na função e sua atuação no Sistema Nervoso 

Autônomo (SNA) pode ser avaliada pela modulação autonômica cardíaca. 

Objetivos: Avaliar o comportamento do SNA durante jogo virtual em crianças 

com PC em uso de gesso seriado, comparando com o uso de órteses e 

descalço. Métodos: 30 crianças divididas em três grupos (G, O, D); grupo G 

realizou avaliação com gesso seriado, grupo O realizou com as próprias 

órteses e o grupo D realizou descalço. O comportamento do SNA foi avaliado 

através da análise autonômica cardíaca pela variabilidade da frequência 

cardíaca em repouso, durante atividade e recuperação. Resultados: Crianças 

com PC apresentaram maior ativação parassimpática com o uso de gesso 

seriado quando comparadas às crianças em utilização de órtese e descalças, 

portanto o gesso seriado resulta em economia de atividade do SNA. 

Conclusão: Quando fazendo uso de gesso seriado crianças com PC 

apresentam maior estabilidade, sugerindo que quando proporcionamos uma 

base estável a criança demanda menor gasto energético para se manter na 

postura ortostática e menor ativação simpática. 

  

Palavras-chave: paralisia cerebral, gesso seriado, sistema nervoso 

autônomo. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: The serial casting in Cerebral Palsy (CP) can be used as a 

stretching method, performed gradually, delaying the damage caused by 

shortening in function and its performance in the Autonomic Nervous System 

(ANS) can be evaluated by cardiac autonomic modulation Objectives: To 

evaluate behavior of ANS during virtual game in children with CP using serial 

casting, comparing with the use of orthoses and barefoot. Methods: 30 children 

divided int three groups (G, O, D); group G performed evaluation with serial 

casting, group O performed with their own orthoses and group D performed 

barefoot. The behavior of the ANS was evaluated through cardiac autonomic 

analysis by heart rate variability at rest, during activity and recovery. Results: 

Children with CP showed greater parasympathetic activation with the use of 

serial casts when compared to children using orthoses and barefoot, therefore 

the serial casts results in saving in ANS activity. Conclusion: When using serial 

casts, children with CP present greater stability, suggesting that when we 

provide a stable base, the child requires less energy expenditure to maintain 

the orthostatic posture and less sympathetic activation. 

 

Keywords: cerebral palsy, serial plaster, autonomic nervous system. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Paralisa Cerebral (PC) é definida como um grupo de desordens do 

movimento e da postura causando limitação na atividade, englobando qualquer 

lesão ou distúrbios não progressivos que ocorreram no cérebro fetal ou infantil 

em desenvolvimento. As desordens motoras da paralisia cerebral são 

acompanhadas frequentemente das alterações da sensação, da percepção, 

da cognição, da comunicação e do comportamento, além da epilepsia e das 

desordens osteomusculares secundárias cursando com atraso no 

desenvolvimento neuropsicomotor. A encefalopatia crônica não progressiva, 

comumente conhecida como PC, é a condição que mais acomete a população 

infantil, constituindo um grupo bastante heterogêneo, apresentando alterações 

no desenvolvimento e incapacidade (Rosenbaum et al., 2007).  

Os distúrbios motores da PC podem ser classificados clinicamente 

conforme o tipo de complexidade motora: Paralisia Cerebral espástica, atáxica 

ou discinética. Dentre essas classificações, a espástica é o tipo mais comum 

e que decorre por lesão do córtex motor cerebral, área que coordena os 

movimentos, na qual modifica as características das fibras musculares, 

colaborando para o déficit de coordenação nestes pacientes. Crianças que 

apresentam espasticidade sofrem contrações exageradas e prolongadas, 

aumentando tônus muscular e como resultado apresentam irregularidade do 

tamanho das fibras musculares (Shepherd, 1995). Cerca de 75% das crianças 

com PC apresentam tônus elevado, exacerbação dos reflexos tendíneos e da 

resistência à movimentação passiva rápida. As crianças espásticas, de acordo 

com a classificação topográfica, podem ser: quadriplégicas, diplégicas e 

hemiplégicas (Chagas et al., 2008). Em 1997, a distribuição corpórea na PC 

do tipo espástico foi classificada topograficamente em hemiplegia, quando o 

acometimento se apresenta de um lado do corpo, geralmente o membro 

superior é mais afetado que o membro inferior; diplegia, quando o 

acometimento se apresenta principalmente dos membros inferiores; 

tetraplegia, quando afeta todos os membros e total, quando, além dos quatro 

membros, o tronco também é acometido. Portanto, a PC é caracterizada por 
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uma desordem da postura e do movimento, podendo acarretar alterações 

ortopédicas importantes e incapacitantes (Amaral & Mazzitelli, 2003).  

Uma das alterações que causam limitação em atividade e restrições na 

participação é a redução de amplitude de movimento, fato que ocorre com o 

avançar da idade (Nordmark et al., 2009). Alguns estudos clínicos sugerem 

que, para aumento da amplitude de movimento a resistência manual oferecida 

nos alongamentos não é eficaz para manter ou melhorar a amplitude de 

movimento (Wiart et al., 2008; Gorter et al., 2007; Pin, 2007; Katalinic et al., 

2011). Outros estudos sugerem que o alongamento antes da realização de 

fortalecimento não é recomendado e vem sendo desencorajado, pois reduz a 

capacidade do músculo de gerar força à medida que o tendão e os sarcômeros 

se tornam superalongados (Moreau & Gannotti, 2015; Faigenbaum, et al., 

2009). Portanto, se faz necessário outro método de alongamento, realizado de 

forma gradual a fim de não superalongar os sarcômeros, para que a diminuição 

da amplitude de movimento seja retardada e os prejuízos na função sejam 

minimizados sem prejuízo no fortalecimento muscular. 

As deformidades, consideradas um dos principais problemas da PC, 

atingem um grande número de crianças, da infância até a idade adulta. Dados 

de Bottos e colaboradores (2001), revelam que as deformidades foram 

estatisticamente relacionadas ao diagnóstico neurológico, mas não ao 

comprometimento motor, diferente do que se imaginava. Segundo esses 

autores isso pode ser explicado pelo fato dos indivíduos adultos com 

comprometimento motor moderado e leve frequentemente usam de forma 

intensa as articulações e ligamentos, para realizar uma habilidade funcional, 

como andar independente, mas ao fazê-lo, eles podem provocar o início mais 

precoce de deterioração do seu sistema musculoesquelético, levando à 

encurtamentos e deformidades. Na tentativa de retardar, amenizar e até evitar 

o aparecimento dos encurtamentos e deformidades, a fisioterapia aliada às 

cirurgias ortopédicas, tem sido o pilar da gestão da reabilitação da PC há 

décadas (Bottos et al., 2001). 

Em toda a comunidade científica a atenção ao adulto com PC tem sido 

escassa e a evolução do distúrbio motor à medida que o indivíduo se move 

pela adolescência, idade adulta jovem, meia-idade e velhice não é bem 
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compreendida. Em estudo realizado por Bottos e colaboradores (2001), foram 

avaliados 72 adultos de 19 a 65 anos (onde 86% eram menores de 40 anos) 

foi observado que os efeitos da PC evoluem na idade adulta, com alguma 

perda de deambulação e deterioração em distâncias a pé. Entre os 72% da 

amostra que já havia caminhado, 24% pararam de andar, principalmente antes 

dos 40 anos. Ando & Ueda (2000), encontraram deterioração funcional em 

35% de 686 indivíduos japoneses com PC que trabalhavam em oficinas 

comunitárias. Os autores citam fatores intrínsecos e ambientais. Como fatores 

intrínsecos podemos citar a redução de amplitude de movimento, os 

encurtamentos e as consequentes deformidades de membros inferiores que 

levam à dor e perda da função de deambulação (Ando & Ueda, 2000). Além 

disso, há um desejo pessoal de conservar energia ou a necessidade de 

aumentar a eficiência, assim como a velocidade da locomoção no trabalho ou 

para participar das atividades sociais na comunidade que levam os 

adolescentes e adultos com PC a optar por outras formas de locomoção. Já os 

fatores ambientais dizem respeito às condições estruturais de moradia, 

trabalho e na comunidade, onde nem sempre é possível encontrar alternativas 

acessíveis à locomoção de pessoas com deficiência motora ou usuários de 

equipamentos de auxílio à locomoção como bengalas, andadores e cadeira de 

rodas manuais e motorizadas. 

A terapia motora pediátrica tem um papel claro e importante em ajudar 

as crianças e suas famílias a lidar de maneira eficaz com a deficiência através 

do treinamento funcional e recomendações para dispositivos auxiliares ou 

terapias para otimizar a função. O aumento da atividade motora leva a uma 

melhor saúde física e mental e otimiza outros aspectos do funcionamento, 

como o desempenho cognitivo, e mais recentemente foi demonstrado que 

promove a recuperação neural e funcional em pessoas com sistemas nervosos 

danificados (Damiano, 2006). Além disso, há relatos na literatura do aumento 

do número de adultos que apresentam síndrome metabólica devido a níveis 

baixos de atividade física (Strasser, 2013). 

Como escolha de conduta terapêutica o fortalecimento tem menor efeito 

na função e pouca ou nenhuma repercussão na atividade, enquanto 

treinamentos focados em atividade, como por exemplo o treino em esteira, são 
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capazes de abordar outros aspectos do desempenho motor, como resistência 

e coordenação, além de força, provavelmente produzindo resultados ainda 

maiores (Bodkin et al., 2003; Schindl et al., 2000). Um corpo crescente de 

dados científicos sugere fortemente que as estratégias baseadas na atividade, 

que estão dentro do alcance da fisioterapia, são potencialmente fundamentais 

para a  recuperação funcional (Damiano, 2006). Assim, a maior parte das 

pessoas com PC está inserida em programas contínuos de reabilitação com 

foco em atividade para realizar intervenções por meio de tarefas que 

possibilitem melhora da amplitude de movimento, da funcionalidade, qualidade 

de vida e aumento da longevidade. Preservar a saúde e a mobilidade em 

adultos com PC é de grande importância no emprego, na independência e na 

qualidade de vida geral e relacionada à saúde (Haak et al., 2014) e para que 

tenhamos adultos com PC capazes de serem inseridos no mercado de 

trabalho, que realizem suas atividades de vida diária de forma independente 

precisamos começar já na infância a preservar o sistema musculoesquelético 

a fim de promover aprendizado com alinhamento e treinar o controle postural 

dessas crianças para que, quando adultos, realizem e sejam realizados.   

Dentre as condutas terapêuticas realizadas na fisioterapia parece faltar 

evidências suficientes de que um alongamento oferecido de maneira gradual 

e gentil possa contribuir para mudar o cenário da reabilitação no que diz 

respeito à prevenção e tratamento dos encurtamentos musculo-tendíneos. 

Dentre as técnicas de intervenção utilizadas no tratamento de crianças com 

PC o gesso seriado tem emergido na prática clínica e apresentado resultados 

promissores. Nordmark e colaboradores (2009) e Cusick (2010) ressaltam a 

importância da qualidade de alinhamento prolongado dessa musculatura, o 

que nos leva a pensar na atuação do gesso seriado como coadjuvante nesse 

processo. A revisão de Novak (2020) mostrou que uma vez que uma contratura 

começou a se desenvolver, gesso seriado pode ser aplicado, de forma efetiva, 

para reduzir ou eliminar contraturas precoces no curto prazo. Uma revisão 

sistemática sobre técnicas visando a melhora da função dos membros 

inferiores em crianças com PC concluiu que a descarga de peso adequada nos 

membros inferiores leva a melhora da densidade mineral óssea (Franki et al., 

2012). 
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Segundo Cusick (2010), as indicações para o uso do tratamento com 

gesso seriado são: aumentar a amplitude de movimento nas extremidades 

inferiores, melhorando o tônus muscular, gestão do tônus anormal, promover 

estabilidade distal, avaliar uma possível órtese. Citando também as 

contraindicações; aumento de pressão intracraniana, calcificação heterotópica 

na articulação a ser engessada, hipertensão arterial, lesões cutâneas abertas, 

contraturas fixas, fraturas não consolidadas, dificuldade severa de cognitivo ou 

paciente extremamente agitado e impossibilidade de monitorar o paciente após 

a colocação do gesso. 

A grande maioria dos artigos compara a aplicação de Toxina Botulínica 

com gesso seriado após aplicação de Toxina Botulínica, porém Shweta e 

colaboradores (2008) ressalta que foi significativo o ganho de amplitude de 

movimento muscular após o tratamento com gesso seriado, onde foi possível 

perceber significativa melhora na ADM das articulações de pé, tornozelo e 

joelhos, assim como a redução da espasticidade, além de constatar que o 

gesso seriado é um tratamento seguro, não invasivo e efetivo. Porém, ainda 

há necessidade de se realizar novos estudos com um número maior de 

indivíduos. Esse mesmo estudo (Shweta et al., 2008) fala que o uso do gesso 

seriado nas extremidades inferiores causa uma diminuição do tônus muscular 

e melhora os graus de movimento, porém não há menção às outras funções. 

Adicionalmente, recente revisão sistemática demonstrou que pacientes 

pediátricos com PC apresentaram frequência cardíaca (FC) de repouso 

significativamente maior e variabilidade da frequência cardíaca (VFC) 

reduzida, bem como respostas diferentes (ou nenhum efeito) a manobras de 

movimento selecionadas em comparação com crianças com desenvolvimento 

típico e valores diminuídos de parâmetros de VFC selecionados naqueles 

dependentes da assistência de um adulto para mobilidade em comparação 

com aqueles que são geralmente independentes, e que exercícios físicos 

influenciam positivamente a regulação autonômica cardíaca, reduzindo a FC e 

a frequência respiratória e aumentando os valores de parâmetros selecionados 

da VFC (Gąsior et al., 2020). 

Portanto, nesse estudo foi avaliado se há mudança na modulação 

autonômica cardíaca em atividades motoras de equilíbrio estático e dinâmico 
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em atividades que envolvam membros superiores e participação com jogos 

reais e virtuais. A hipótese é que a melhora da base de suporte e do controle 

postural promovam incremento na função e melhor comportamento do Sistema 

Nervoso Autônomo (SNA). 
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2. OBJETIVO  

 

Avaliar a modulação autonômica cardíaca por meio de índices não 

lineares, em crianças com PC em diferentes condições de base de suporte: 

gesso seriado, órteses e descalço durante equilíbrio dinâmico.  
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3. HIPÓTESE 

 

Baseado em estudos anteriores, como Shweta e colaboradores (2008) 

a hipótese é que uma base de suporte estável e adequada promovida pelo 

gesso resultará em melhor distribuição da descarga de peso sobre os pés e 

consequentemente, melhores pontuações e desempenho nas escalas 

avaliadas e nas tarefas propostas. Espera-se que sejamos capazes de 

observar melhora na resposta do Sistema Nervoso Autônomo. 
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4. MÉTODO 

 

4.1 Tipo de pesquisa 

Trata-se de um ensaio clínico transversal randomizado. 

 

 4.2 Local do estudo 

O estudo foi realizado na Therapies Centro de Reabilitação Intensiva – 

Campinas SP. 

 

4.3 Participantes  

Participaram deste estudo 30 indivíduos, todos com Paralisia Cerebral, 

Nível GMFCS I, II ou III, ambos os sexos, com idade entre 3 e 12 anos. 

Critério de inclusão:  

Foram incluídos indivíduos de 3 a 12 anos com diagnóstico Paralisia 

Cerebral níveis GMFCS I, II e III que eram capazes de compreender comandos 

simples e capazes de compreender o jogo virtual apresentado previamente. 

Foram incluídos na pesquisa indivíduos que estavam em atendimento 

na Therapies e em outras clínicas e/ou instituições, não levando em 

consideração as sessões de fisioterapia realizadas por cada criança, onde 

cada criança devia manter a sua rotina normal, com ou sem terapias. 

Indivíduos que não tenham realizado intervenção cirúrgica óssea e/ou 

artrodese; não tenham realizado aplicação de toxina botulínica ou gesso 

seriado nos últimos seis meses; que não tenham realizado cirurgias músculo-

tendíneas no último ano além de não terem sido submetidas a tratamento 

intensivo durante a aplicação do gesso seriado. 

O estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa CAAE: 

30117820.5.0000.5505 (anexo 1) e após aprovação todos os participantes, 

menores de idade, tem termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) 
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assinado pelo responsável legal (anexo 2). Além do termo de assentimento 

livre e esclarecido (TALE) assinado pela própria criança (anexo 3). 

Critérios de exclusão: 

Foram excluídos os indivíduos que apresentaram dor com o uso do 

gesso seriado, alergia ao material, intercorrências médicas ou abandono do 

protocolo. 

Os participantes foram divididos em três grupos, G, O e D, com 10 

indivíduos cada, sendo que o grupo G fez uso de gesso seriado durante as 

avaliações, o grupo O fez uso das órteses e o grupo D realizou as avaliações 

descalço. 

 

4.4 Instrumentos e Procedimentos 

Com o objetivo de classificar crianças e jovens com PC, o Sistema de 

Classificação da Função Motora Grossa (GMFCS) é fundamentado pelo 

movimento espontâneo; destacando o sentar, transferências e mobilidade. 

Este sistema foi especificado em cinco níveis, as especificações são apoiadas 

na limitação funcional, mobilidade sobre rodas e/ou qualidade do movimento. 

Dentro desse sistema de classificação as crianças podem ser classificas em: 

Nível I – Deambula sem limitações; Nível II – Deambula com limitações; Nível 

III – Deambula utilizando um dispositivo manual de mobilidade; Nível IV – Auto 

mobilidade com limitações, pode utilizar mobilidade motorizada; Nível V – 

Transportado em uma cadeira de rodas manual (Palisano et al., 1997). As 

crianças foram previamente selecionadas de acordo com o nível GMFCS, 

sendo incluídas no estudo as crianças dos níveis I, II e III. 

Além dessa classificação, que leva em conta a mobilidade, as crianças 

com PC podem ser classificadas de acordo com a atividade motora grossa 

através da Medição da Função Motora Grossa (GMFM). Nessa escala a 

criança é submetida à testes motores que avaliam quanto a criança consegue 

se mover ou executar determinada atividade motora, pontuando dentro de uma 

escala de 0 a 3, onde não executa a tarefa (0) até quando a executa de forma 

completa e independente (3). A partir do escore total obtido é possível 

acompanhar o desenvolvimento motor das crianças avaliadas de forma 
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contínua ao longo da infância. Declínios na função tem início cedo na PC, 

surgindo antes da idade adulta. As habilidades de função motora grossa em 

crianças com PC foram medidas com a medida de função motora grossa 

(GMFM) para mostrar mudanças ao longo do tempo. Rosenbaum e 

colaboradores (2002), criaram curvas longitudinais a partir de medições 

sequenciais de GMFM em 657 crianças de 1 a 13 anos, representando o 

espectro de níveis de severidade de PC categorizados pelo sistema de 

classificação de função motora grossa (GMFCS). Estas curvas mostraram que 

as crianças em todos os níveis de severidade alcançaram a maioria de sua 

função potencial cedo; por volta dos 7 anos, quando a função geralmente 

começou a nivelar. Portanto, crianças com PC, quando submetidas a essa 

escala apresentam pontuação relativa à sua capacidade motora no momento 

de aplicação e essa pontuação podem ser comparadas com outra avaliação, 

da mesma escala, realizada em momentos ou condições diferentes. No 

presente estudo as crianças foram avaliadas segundo a GMFM para coleta de 

dados conforme sua função motora grossa. 

Uma forma de se medir amplitude de movimento nas articulações são 

as medidas de R1 e R2, onde segundo Cusick (2010) é considerado a R1 

(Resistance-1) a primeira resistência ao movimento de dorsiflexão passiva do 

tornozelo, realizado com a articulação em congruência e R2 (Resistance-2) a 

máxima amplitude de movimento possível realizada passivamente. Tais 

medidas podem ser reaplicadas em diversos momentos, sendo utilizadas 

nesse estudo para determinas a amplitude de movimento em que a articulação 

do tornozelo deve estar para o início do protocolo com gesso seriado. 

O jogo virtual “MoveHero” foi utilizado como atividade durante a 

avaliação da variabilidade da frequência cardíaca.  

Todas as crianças foram submetidas a avaliação inicial, preenchendo 

um formulário com características pessoais como idade, altura, peso, 

classificação nível GMFCS e uso de dispositivo de auxílio para marcha, 

seguida das seguintes avaliações que contemplam os seguintes critérios:  

(1) Dimensões D e E da GMFM, essa avaliação foi realizada para 

caracterização dos indivíduos. 
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 (2) Atividades em ambiente virtual, por meio do software “MoveHero", 

desenvolvido na Escola de Artes Ciências e Humanidades da Universidade de 

São Paulo, associado ao uso do cardiofrequencímetro Polar. 

O jogo apresenta esferas que caem, em quatro colunas imaginárias na 

tela do computador, no ritmo de uma música escolhida pelo pesquisador, 

durante 5 minutos. A tarefa consiste em não deixar as esferas caírem. Porém, 

as esferas só podem ser tocadas quando as mesmas alcançarem quatro 

círculos colocados de forma paralela (em dois níveis de altura), duas a 

esquerda e duas a direita do participante (0 0 \o/ 0 0). Denominados alvos 1, 

2, 3 e 4, conforme visualizados da esquerda para a direita. O jogo capta os 

movimentos do participante por meio de uma webcam, não necessitando de 

contato físico para realização da tarefa, portanto o participante deve 

movimentar os membros superiores, a uma distância de 0,5 - 1 metro da tela 

do computador. O participante deve aguardar a queda das bolas, até que elas 

comecem a sobrepor um dos círculos alvo (momento em que elas mudam a 

cor para verde). Portanto, o jogo exige que o participante tenha uma estratégia 

de antecipar o movimento para alcançar as esferas dentro desses círculos 

(figura 1). 

Figura 1: Representação gráfica da realização do “MoveHero". 
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O jogo oferece feedback de acerto por meio de uma numeração (+1) 

que aparece ao lado da esfera que for atingida com sucesso dentro do alvo, 

além disso, a pontuação total é visível no canto superior esquerdo da tela, 

sendo 10 pontos para cada acerto.  

 (3) Análise da variabilidade de frequência cardíaca  

A VFC é uma medida simples, confiável, barata e não invasiva de captar 

os impulsos autonômicos. O amplo uso e a relação custo-eficácia da técnica e 

a facilidade de aquisição de dados fazem da VFC uma escolha capaz para a 

interpretação do funcionamento autonômico cardíaco e uma ferramenta clínica 

promissora para avaliar e identificar alterações fisiológicas. As flutuações 

npadrões de VFC fornecem um diagnóstico precoce e sensível do 

comportamento fisiológico do corpo humano e do estado de saúde do indivíduo 

(Alvarez et al., 2017, Silva et al., 2018). Desta forma avaliamos a VFC como 

variável controle, em condições de repouso, durante a prática do “MoveHero" 

e recuperação. 

Todos os registros dos batimentos cardíacos foram realizados com o 

emprego de um cardiofrequencímetro (Polar® RS800CX). A VFC foi registrada 

com indivíduo sentado, no repouso com duração de 20 minutos, durante a 

tarefa “MoveHero" 10 minutos e 10 minutos de recuperação. Para análise dos 

dados de VFC foram utilizados 256 intervalos RR consecutivos. Foi realizada 

então, realizada uma filtragem manual. O software utilizado para a avaliação 

da VFC foi o Kubios HRV. 

Na análise da VFC, foi utilizada a análise de flutuações depuradas de 

tendências (DFA), que quantifica a correlação fractal dos intervalos RR, 

permitindo a detecção da autossimilaridade intrínseca na série temporal não 

estacionária, sendo o expoente de escala fractal de curto prazo (α1) durante 

períodos de 4-11 batimentos, e o expoente de longo prazo (α2), por períodos 

maiores que 11 batimentos (Vanzella et al., 2018; Godoy, Takakura e Correa 

2007).  

O índice SD1, representa a atividade parassimpática, por meio da 

variabilidade de curto prazo de intervalos RR contínuos. O índice SD2, reflete 

a variabilidade geral, considerando a variabilidade de longo prazo de intervalos 
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RR contínuos. E a relação SD1/SD2, mostra a razão entre as variações curtas 

e longas dos intervalos RR (Abreu et al., 2014; Vanderlei et al. 2010). 

O índice Stressi (Stress de Baevsky) é uma medida geométrica da VFC 

que reflete o estresse do sistema cardiovascular, com altos valores indicando 

variabilidade reduzida e alta ativação simpática cardíaca. O PNSi, índice da 

atividade parassimpática, é calculado com base em três parâmetros; o 

intervalo RR médio, o RMSSD e o índice SD1. O índice SNSi, índice da 

atividade simpática, por outro lado, é calculado com base na média de FC e 

no índice Stressi (Baevsky e Berseneva 2008; Baevsky e Chernikova AG, 

2017; Valenza et al., 2018; Sahoo, Mahapatra e Ruban 2019). 

 

 (4) Aplicação do gesso: 

 Esta avaliação foi realizada em condições normais, ou seja, sem uso 

de órteses ou qualquer tecnologia assistida. Após esta avaliação, houve a 

confecção do gesso (figura 2) de forma individualizada. O gesso é composto 

por: 

- primeira camada de proteção das proeminências ósseas, com a 

criança sentada, onde utilizaremos manta de espuma com 0,5 cm de 

espessura na densidade 23, fazendo os recortes necessários para cada 

criança; 

- toda extremidade recebe uma camada de algodão sintético para 

gesso; 

-  malha tubular cobrindo toda área a ser engessada; (figura 2 - B); 

- a criança foi acomodada em prono sobre uma maca, ficando 

confortável, com um dos membros inferiores em flexão de joelho a 90 graus e 

com o pé em posição neutra, respeitando a R1  (figura 2 - A) de cada criança;  

- Iniciou-se então a colocação do gesso pó, recobrindo todo pé da 

criança até a panturrilha, fazendo nesse passo todos desenhos dos arcos do 

pé da criança (figura 2 - D); 
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- a segunda camada de gesso foi feita com “fiberglass”, ou gesso 

sintético, recobrindo toda extremidade engessada, dos dedos até dois dedos 

abaixo da fossa poplítea (figura 2 - E); 

- quando o gesso estava seco, e com a criança sentada, faz-se os 

ajustes necessários com calços para chegar na melhor e mais estável base de 

suporte para essa criança (figura 2 - F); 

Ao final da confecção e ajustes do gesso, foram repetidos todos os 

testes da avaliação para posterior comparação dos dados. 

Figura 2: A: Medida de amplitude de movimento “R1”; B: Malha tubular; 

C: Posicionamento na R1; D: Gesso pó; E: Gesso sintético e F: Base de 

suporte. 

 

A
B C
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Figura 3: Criança usando gesso seriado jogando jogo virtual “MoveHero” 

enquanto faz uso de cinta polar para coleta dos dados de variabilidade da 

frequência cardíaca. 
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5. ANÁLISE ESTATÍSTICA  

 

Os dados de caracterização da amostra foram apresentados por meio 

de média e desvio padrão (DP) ou valores absolutos e relativos. Os dados 

numéricos foram analisados por meio da Análise Múltipla de Variâncias 

(MANOVA) e os dados categóricos por meio do teste de qui-quadrado.  

Para análise dos índices de VFC, foi utilizada a MANOVA com fator 3 

(Grupos: Gesso, Órtese, Descalço) por 3 (Momentos: Repouso, Atividade, 

Recuperação), com medidas repetidas no último fator. O teste post-hoc 

utilizado foi o LSD (Least Significant Difference). O quadrado parcial Eta (p2) 

foi relatado para medir o tamanho do efeito e interpretado como pequeno 

(tamanho do efeito> 0,01), médio (tamanho do efeito> 0,06) ou grande 

(tamanho do efeito> 0,14) (Lakens, 2013). Os dados do gráfico são 

representados em média e erro padrão. O pacote estatístico utilizado foi o 

SPSS, versão 26.0, valores de p<0,05 foram considerados significativos. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 Caracterização 

A Tabela 1 apresenta os dados de caracterização da amostra e a 

comparação entre os três grupos avaliados, apontando que os grupos foram 

homogêneos com relação as variáveis apresentadas na tabela, evitando viés 

dos resultados sobre as diferentes bases de suporte.  

 

Tabela 1: Caracterização da amostra e resultados da comparação entre 

grupos Gesso, Órtese e Descalço. 

Variável Gesso Órtese Descalço valor de p 

  média ± 

DP 

média ± 

DP 

média ± 

DP 

  

Idade 6.4 ± 1.6 8.5 ± 2.5 7.8 ± 2.1 0.141 

Peso  21.2 ± 6.9 28.4 ± 9.7 28.7 ± 8.3 0.158 

Altura 1.15 ± 0.09 1.30 ± 0.17 1.24 ± 0.10 0.106 

GMFM D 57 ± 30 49 ± 31 59 ± 35 0.956 

GMFM E 41 ± 29 34 ± 30 42 ± 31 0.942 

  n (%) n (%) n (%)  

Sexo     

Feminino 6 (46) 3 (23) 4 (31) 
0.387 

Masculino 4 (24) 7 (41) 6 (35) 

GMFCS     

I 3 (50) 1 (17) 2 (33) 

0.688 II 1 (14) 3 (43) 3 (43) 

III 6 (35) 6 (35) 5 (30) 

Dispositivo para 

marcha 
    

nenhum 4 (25) 5 (36) 7 (44) 
0.392 

andador 6 (43) 5 (36) 3 (21) 

Órtese     

nenhuma 1 (25) 0 (0) 3 (75) 

0.283 sapato 2 (40) 1 (20) 2 (40) 

OTP 7 (33) 9 (43) 5 (24) 

 

DP: Desvio Padrão; OTP: Órtese de tornozelo e pé. 



 34 

6.2 Variabilidade da frequência cardíaca  

 

A MANOVA revelou efeito principal para o fator Momentos (F16, 12= 

5.53; p = 0.002, p2= 0.88; Wilks’ λ = 0.119), não foram encontradas interações 

entre os fatores. ANOVAs separadas dos índices DFA, Poincaré, PNSi, SNSi 

e Stressi são relatadas nos parágrafos abaixo. 

 

DFA e Poincaré 
 

Foi encontrado efeito principal para o fator Momentos, nos índices α2 

(F2, 54= 4.41; p = 0.017, p2= 0.14), SD1 (F2, 54= 8.13; p = 0.002, p2= 0.23) 

e SD2 (F2, 54= 18.77; p < 0.001, p2= 0.41), e para o fator Grupo no índice α1 

(F2, 27= 3.44; p = 0.047, p2= 0.20) e interação entre Grupos e Momentos 

para os índices SD1 (F4, 54= 2.97; p = 0.036, p2= 0.18) e SD2 (F4, 54= 5.96; 

p = 0.001, p2= 0.30). Demonstrando que o grupo Gesso apresentou valor de 

α1 mais próximo de 1 (M = 1.06) do que os grupos Descalço (M = 1.19; p = 

0.050) e Órtese (M = 1.22; p = 0.020). Adicionalmente durante o momento 

Atividade os grupos apresentaram maior α2 (M = 0.47) do que os outros 

momentos (Repouso M = 0.41, p = 0.013; Recuperação M = 0.42, p = 0.024). 

nos índices SD1 e SD2 houve aumento durante a atividade (M = 16.4; M = 31.8 

respectivamente) quando comparado aos outros momentos (Repouso M = 

21.0, p = 0.009 e M = 43.9, p < 0.001; Recuperação M = 24.2, p = 0.002 e M = 

48.5, p < 0.001). Comparações post-hoc mostraram que no índice SD2 no 

momento repouso o grupo Gesso (M = 16.6), apresentou um valor menor do 

que os grupos Órtese (M = 23.1; p = 0.015) e Descalço (M = 23.5; p = 0.005), 

essa diferença não ocorreu nos outros momentos de avaliação. Por fim, no 

índice SD2/SD1 o grupo gesso apresentou um menor valor (M = 1.7) do que o 

grupo Órtese (M = 2.4, p = 0.011) na recuperação. 
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Figura 4: Representação da média e erro padrão dos índices do DFA e 

Poincaré entre os grupos (Gesso, Órtese e Descalço) e momentos (Repouso, 

Atividade e Recuperação). 

 

α1: Componente de curto prazo; α2: Componente de longo prazo; SD1: Desvio padrão da 
variabilidade instantânea batimento a batimento; SD2: Desvio padrão a longo prazo de 
intervalos RR contínuos; SD1/SD2: razão entre Desvio padrão da variabilidade instantânea 
batimento a batimento e Desvio padrão a longo prazo de intervalos RR contínuos ; * p < 0.05 
entre grupos. 

 

PNSi, SNSi e Stressi 
 

 
Foi encontrado efeito principal para o fator Momentos nos índices PNSi 

(F2, 54= 11.48; p < 0.001, p2= 0.29), SNSi (F2, 54= 19.22; p < 0.001, p2= 

0.41), Stressi (F2, 54= 20.82; p < 0.001, p2= 0.43), não foi encontrado efeito 

principal para Grupo, adicionalmente foi encontrada interação entre os fatores 

Momentos e Grupos nos índices SNSi (F4, 54= 3.27; p = 0.024, p2= 0.19) e 
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Stressi (F4, 54= 4.59; p = 0.003, p2= 0.25). Demonstrando que durante o 

momento Atividade os grupos apresentaram menor PNSi (M = -2.36) do que 

os outros momentos (Repouso M = -1.92, p = 0.013; Recuperação M = -1.73, 

p = 0.024). Para os índices SNSi e Stressi houve aumento destes durante a 

atividade (M = 4.45; M = 17.7 respectivamente) quando comparados aos outros 

momentos (Repouso M = 3.51, p = 0.001 e M = 13.72, p < 0.001; Recuperação 

M = 3.18, p < 0.001 e M = 13.13, p < 0.001). Comparações post-hoc mostraram 

que o índice SNSi no momento Atividade o grupo Gesso (M = 3.70), 

apresentou um valor menor do que o grupo Descalço (M = 5.10; p = 0.042), 

essa diferença não ocorreu nos outros momentos de avaliação. Por fim, no 

índice Stressi apenas o grupo gesso não apresentou alteração do momento 

repouso para o momento Atividade (M = 16.09 e M = 16.16, p = 0.961). 

 

Figura 5: Representação da média e erro padrão dos índices PNSi, SNSi e 

Stressi entre os grupos (Gesso, Órtese e Descalço) e momentos (Repouso, 

Atividade e Recuperação). 

 

 

PNSi: índice Sistema Nervoso Parassimpático; SNSi: índice Sistema Nervoso 
Simpático; Stressi: índice de estresse. 
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7. DISCUSSÃO 

 

Crianças com PC comumente apresentam marcha na ponta dos pés, 

porém, à medida que a criança cresce, o que parece ser dinâmico pode gerar 

uma deformidade muscular com componente fixo de equino de tornozelo, 

levando a prejuízos na função (Katalinic et al., 2011; Moseley, 1997). Sabe-se 

que a espasticidade pode contribuir para o aparecimento de contraturas de 

músculos, ligamentos e tendões (Dursun et al., 2017; Venkatramani et al., 

2015) que podem afetar a biomecânica e causar limitações funcionais (Bhimani 

& Anderson, 2014). A contratura do complexo gastrocnêmio-sóleo pode causar 

o posicionamento do pé em equino, afetando negativamente o equilíbrio em 

pé e aumentando o gasto de energia para andar (Bennett et al., 2005; Boyd et 

al., 2000) e essas contraturas de membro inferior têm impactos funcionais na 

deambulação e na capacidade da criança completar tarefas diárias (Glanzman 

et al., 2004; Novak et al., 2013). 

O uso do gesso seriado com o objetivo de alongar a musculatura do 

tríceps sural é prescrito para contraturas leves do flexor plantar do tornozelo 

(Glanzman et al, 2004; Novak et al., 2013; Watt et al,. 1986; Hughes et al., 

2012; Thomason et. al, 2013; Blackmore et al., 2007; Flett et al., 1999), onde 

a musculatura posterior da perna é alongada progressivamente até a amplitude 

de movimento desejada através de trocas periódicas do gesso se baseando 

na teoria de que os músculos se adaptam ao aumento de comprimento que 

lhes é imposto (Gajdosik, 2001). Estudos já mostraram que foi encontrado 

aumento significativo na dorsiflexão passiva do tornozelo após o uso do gesso 

seriado em crianças e adultos com e sem lesões neurológicas (Tardieu et al., 

1982; Westin & Dye, 1983; Brouwer et al., 1998; Brouwer et al., 2000; 

Cottalorda et al., 2000; Kay et al., 2004; Glanzman et al., 2004).  

Gesso seriado é referido como aplicação de dois ou mais gessos 

sucessivos de fibra de vidro ou gesso em uma determinada articulação de 

forma a aumentar a amplitude de movimento passivo, mantendo alongamento 

passivo prolongado no submáximo ou alcance máximo (Kelly et al., 2008). Na 

revisão sistemática de Blackmore e colaboradores (2007), com evidências 
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limitadas, foi sugerido que gesso seriado é mais eficaz que nenhum gesso no 

manejo de complicações secundárias da PC (Blackmore et al., 2007), além de 

aumentar a amplitude de movimento passiva para dorsiflexão e diminuir a 

hipertonicidade nos membros inferiores, assim como dois ensaios clínicos 

controlados randomizados descobriram que o alongamento 24 horas por dia 

usando gesso seriado é muito mais eficaz que nenhum alongamento ou 

alongamento de uma hora por dia feito por posicionamento (Moseley, 1997; 

Moseley et al., 2008). Outros estudos mostraram que tanto o gesso seriado 

quanto a toxina botulínica foram eficazes quando usados para reduzir 

contraturas em pacientes com PC (Eames et al., 1999; Boyd et al., 2000; Leach 

J, 1997), porém Blackmore e colaboradores (2007) relataram que não há 

evidências fortes e consistentes de que a combinação de gesso e toxina 

botulínica seja superior ao uso de qualquer intervenção isolada. Portanto, esse 

presente estudo se propôs a comparar crianças com PC fazendo uso de gesso, 

com outras crianças fazendo uso de órteses e outras ainda apenas descalças, 

a fim de buscar repercussões no SNA no que diz respeito à análise da 

variabilidade da frequência cardíaca nessas três diferentes bases de suporte, 

com a hipótese de que com uma base mais estável, a demanda simpática é 

menor, exigindo menor gasto metabólico. 

 

  



 39 

8. CONCLUSÃO 

 

As crianças com Paralisia Cerebral apresentaram menor resposta 

simpática com o uso de gesso seriado durante atividade em realidade virtual e 

na recuperação da atividade, quando comparadas às crianças em utilização 

de órtese e descalças, sugerindo que quando proporcionamos uma base 

estável a criança demanda menor gasto energético para se manter na postura 

ortostática. 
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Anexo 2 
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título do Projeto de Pesquisa: O uso do gesso seriado no tratamento 
de crianças com Paralisia Cerebral 

 

Pesquisador Responsável: Talita Dias da Silva 

Local onde será realizada a pesquisa: Therapies Centro de Reabilitação 
Intensiva 

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), 
dessa pesquisa que tem como objetivo verificar a eficácia do tratamento 
com gesso seriado. O convite está sendo feito a você porque acreditamos 
que você se enquadre aos pré requisitos exigidos para o 
desenvolvimento do projeto. 

Sua contribuição é importante, porém, você não deve participar 
contra a sua vontade. 

Antes de decidir se você quer participar, é importante que você 
entenda porque esta pesquisa está sendo realizada, todos os 
procedimentos envolvidos, os possíveis benefícios, riscos e 
desconfortos que serão descritos e explicados abaixo. 

A qualquer momento, antes, durante e depois da pesquisa, você poderá 
solicitar maiores esclarecimentos, recusar-se a participar ou desistir de 
participar. Em todos esses casos você não será prejudicado, penalizado ou 
responsabilizado de nenhuma forma. Caso esteja em tratamento, ele 
continuará da mesma forma mesmo que não queira participar.  

Em caso de dúvidas sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato 
com o pesquisador responsável Professora Doutora Talita Dias da Silva, 
pesquisadoras assistentes Marisa de Paula Paro e Raísa Marques de Sousa 
no celular (11) 99859-0188/ (19) 99398-0330/ (11) 99841-4470 e e-mail 
ft.talitadias@gmail.com / mppfisio@yahoo.com.br / ftraisasousa@gmail.com . 
Este estudo foi analisado por um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) que é 
um órgão que protege o bem-estar dos participantes de pesquisas. O CEP é 
responsável pela avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas 
as pesquisas envolvendo seres humanos, visando garantir a dignidade, os 
direitos, a segurança e o bem-estar dos participantes de pesquisas. Caso você 
tenha dúvidas e/ou perguntas sobre seus direitos como participante deste 
estudo ou se estiver insatisfeito com a maneira como o estudo está sendo 
realizado, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 
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Universidade Federal de São Paulo, situado na Rua Botucatu, 740, CEP 
04023-900 – Vila Clementino, São Paulo/SP, telefones (11) 5571-1062 ou (11) 
5539-7162, às segundas, terças, quintas e sextas, das 09:00 às 12:00hs ou 
pelo e-mail cep@unifesp.br.  

Todas as informações coletadas neste estudo serão confidenciais (seu 
nome jamais será divulgado). Somente o pesquisador e/ou equipe de pesquisa 
terão conhecimento de sua identidade e nos comprometemos a mantê-la em 
sigilo. Os dados coletados serão utilizados apenas para esta pesquisa.  

Após ser apresentado(a) e esclarecido(a) sobre as informações da 
pesquisa, no caso de aceitar fazer parte como voluntário(a), você deverá 
rubricar todas as páginas e assinar ao final deste documento elaborado 
em duas vias. Cada via também será rubricada em todas as páginas e 
assinada pelo pesquisador responsável, devendo uma via ficar com você, 
para que possa consultá-la sempre que necessário. 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES QUE VOCÊ PRECISA SABER 
SOBRE A PESQUISA 

• Natureza da pesquisa: esta pesquisa tem como finalidade 
verificar a eficácia do tratamento com gesso seriado em crianças com Paralisia 
Cerebral. Serão avaliadas crianças com diagnóstico de Paralisia Cerebral com 
nível GMFCS I, II e III, com idade entre 3 e 10 anos. 

• Envolvimento na pesquisa: ao participar deste estudo você 
deverá permitir que sejam realizadas avaliações motoras globais em seu filho 
(GMFM – avaliação da função motora grossa, BERG – escala de equilíbrio 
pediátrica, TUG – velocidade de marcha, fotos – através do aplicativo “My 
dartfish, jogo de realidade virtual “MoveHero", jogo real de basquete – análise 
do número de acertos, análise da variabilidade da frequência cardíaca – uso 
do polar e aplicação de gesso seriado) mensurados peso e altura de seu 
filho(a) e que seja posicionada em seu tórax a cinta Polar H7 para captação 
dos intervalos RR (Intervalo entre os batimentos cardíacos) durante a 
execução do protocolo. Além disso será aplicada a técnica de engessamento 
seriado, onde a criança irá permanecer por 1 mês com gesso e será reavaliada 
após a retirada dos gessos. Sempre que quiser poderá pedir mais informações 
sobre a pesquisa entrando em contato com o responsável pelo projeto (no 
telefone e/ou e-mail localizados no final deste termo) e, se necessário, com o 
comitê de ética em pesquisa da UNIFESP: Rua Botucatu, 740, Vila 
Clementino, São Paulo/SP - CEP: 04023-900. Horário de atendimento 
telefônico e presencial: segundas, terças, quintas e sextas, das 9 ÀS 12hs. e-
mail: cep@unifesp.br. telefones: (11)-5571-1062; (11)-5539-7162). 

• Protocolo: no dia de marcação da coleta, o voluntário deverá 
comparecer ao local indicado e estar disponível por um período estimado de 2 
horas para a realização das avaliações motoras.  

• Riscos e desconfortos: os procedimentos utilizados nesta 
pesquisa obedecem aos aspectos éticos estabelecidos pela resolução 
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normativa 466/12 do CNS/MS, que aprova as normas e diretrizes 
regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos. Nenhum dos 
procedimentos utilizados oferece desconfortos ou riscos aos voluntários, 
exceto pelo desconforto que pode ser provocado pelo uso da bota de gesso e 
caso isso ocorra o procedimento será interrompido imediatamente e o gesso 
retirado. Nas avaliações motoras há risco baixo de quedas, porém todas as 
coletas serão realizadas por duas profissionais a fim de se certificar de que a 
criança estará bem amparada e não realizará nenhuma atividade sem 
supervisão próxima.  

• Procedimentos e direitos: se ocorrer qualquer problema ou dano 
pessoal durante as avaliações ou período de uso do gesso seriado o 
procedimento ao qual seu filho(a) será submetido será interrompido 
imediatamente e caso ocorra um dano decorrente da pesquisa, o(a) sr(a). terá 
direito a indenização determinada por lei. 

• Confidencialidade: todas as informações coletadas neste estudo 
são estritamente confidenciais. Os dados dos voluntários serão identificados 
com um código e não com o nome. Apenas os membros da pesquisa terão 
conhecimento dos dados, assegurando assim sua privacidade. 

• Benefícios: Ao participar desta pesquisa a criança poderá ser 
beneficiada apresentando controle motor estático e dinâmico como  efeitos do 
uso do gesso seriado, porém esses efeitos podem variar de acordo com a 
resposta de cada indivíduo. De forma indireta a sociedade pode se beneficiar 
do estudo do uso dessa técnica de tratamento para a população neurológica 
infantil. 

• Pagamento: Você não terá nenhum tipo de despesa ao participar 
desta pesquisa, bem como nada será pago pela sua participação. 

• Liberdade de recusar ou retirar o consentimento: você tem a 
liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e deixar de 
participar do estudo sem penalizações. 

Após esses esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma 
livre para permitir a sua participação na pesquisa. Portanto, preencha os itens 
abaixo: 

Consentimento do participante  

Eu, abaixo assinado, declaro que autorizo meu filho(a) a participar 
desse estudo como voluntário(a) de pesquisa. Fui devidamente informado(a) 
e esclarecido(a) sobre o objetivo desta pesquisa, que li ou foram lidos para 
mim, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e 
benefícios decorrentes de minha participação e esclareci todas as minhas 
dúvidas. Foi-me garantido que eu posso recusar a participação do meu filho 
(a) e retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto me cause 
qualquer prejuízo ou cause qualquer prejuízo ao meu filho(a), penalidade ou 
responsabilidade. Autorizo a divulgação dos dados obtidos neste estudo 
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mantendo em sigilo minha identidade e a de meu filho(a). Informo que recebi 
uma via deste documento com todas as páginas rubricadas e assinadas por 
mim e pelo Pesquisador Responsável. 

 

Nome do(a) pai ou responsável: 
______________________________________________________________ 

Nome da criança: 
______________________________________________________________ 

Endereço: 
______________________________________________________________ 

RG:__________________; CPF: ________________ (pais/responsáveis) 

 

Assinatura: ________________________________________ 

Local e data:_______________________________________ 

 

Declaração do pesquisador 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária, o Consentimentos 
Livre e Esclarecido deste participante (ou representante legal) para a 
participação neste estudo. Declaro ainda que me comprometo a cumpri todos 
os termos aqui descritos.  

 

Nome do Pesquisador: 
______________________________________________________________ 

Assinatura: ________________________________________ 
Local/data:_________________________________________ 

 

Nome do auxiliar de pesquisa/testemunha: 
______________________________________________________________ 

Assinatura: _________________________________________ 
Local/data:__________________________________________ 
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Anexo 3 

 
 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 

O uso do gesso seriado no tratamento de crianças com Paralisia 

Cerebral 

 

Estamos convidando você a participar de uma pesquisa com o objetivo de 

verificar se o uso do gesso seriado no tratamento de crianças com Paralisia Cerebral 

trás benefícios.  

Se você aceitar participar, faremos alguns questionários com você e com seus 

pais, e isso pode demorar entre 1 a 2 horas. Você fica deitado na maca enquanto 

colocamos uma bota de gesso nos seus dois pés e você deverá ficar com ela pelos 

próximos 10 dias. Depois disso você deve voltar à clínica para trocar a bota de gesso. 

Ninguém saberá que você está participando da pesquisa, não falaremos 

a outras pessoas, nem daremos a estranhos as informações que você nos der. 

Caso você não queira você pode dizer “não” a qualquer momento. 

Se você tiver alguma dúvida, você pode me perguntar sou à 

pesquisadora Talita Dias da Silva. Eu escrevi os telefones na parte de baixo 

desse texto. Você será auxiliado pelas pesquisadoras Marisa de Paula Paro e 

Raísa Marques de Sousa. Você estará em uma sala reservada com a presença 

apenas dos pesquisadores. 

 

Talita Dias da Silva (11) 99859-0188 ft.talitadias@gmail.com 

Marisa de Paula Paro (19) 99398-0330 mppfisio@yahoo.com.br 

Raísa Marques de Sousa (11) 99841-4470 ftraisasousa@gmail.com 
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DECLARAÇÃO DE ASSENTIMENTO DA CRIANÇA DA PESQUISA: 

 

Eu, 

____________________________________________________________, 

fui convidado(a) a participar como voluntário(a) da pesquisa, O uso do gesso 

seriado no tratamento de crianças com Paralisia Cerebral, entendi as 

coisas ruins e as coisas boas que podem acontecer. Entendi que posso dizer 

“sim” e participar, mas que, a qualquer momento, posso dizer “não” e desistir 

que ninguém vai ficar furioso. Os pesquisadores tiraram minhas dúvidas e 

conversaram com os meus responsáveis. Recebi uma cópia deste termo de 

assentimento e li e concordo em participar da pesquisa. 

__________________________, ________ de ______________ 20___ 

 

Assinatura da Criança participante 
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Anexo 4 

Termo de Ausência ou falta 

  

Eu__________________________________________ responsável pelo 

menor______________________________________________, declaro para 

os devidos fins que estarei ausente na data_____________________ do 

sessão que seria realizada para o projeto: 

 O uso do gesso seriado no tratamento de crianças com Paralisia 

Cerebral 

 (   ) Me comprometendo a comparecer em outro dia para repor. 

(   ) Me desligando como participante do projeto de pesquisa. 

  

  

Declaro que recebi cópia do presente Termo de Ausência ou falta neste estudo. 

__________________________ Nome responsável 

__________________________ Pesquisador principal 

_________________________ Assinatura do responsável 

Data: ___/___/_____ 

_________________________ Assinatura do pesquisador 
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Anexo 5 

Carta de Anuência 
 

 

 

 

 

 

Ao Comitê de Ética em Pesquisa, 

Afirmo, para os devidos fins, que o centro de reabilitação “Therapies 

reabilitação intensiva” localizada na R. Cumarú, 98 - Alphaville Campinas 

Empresarial, Campinas - SP, 13098-324, autoriza a realização de coleta de 

dados para a execução do projeto de pesquisa intitulado “O uso do gesso 

seriado no tratamento de crianças com Paralisia Cerebral”, a partir do 

Consentimento Livre e Esclarecido dos responsáveis e Termo de 

Assentimento dos sujeitos de pesquisa que realizam acompanhamento clínico 

e terapêutico na instituição supracitada. A pesquisa será orientada pela Profa. 

Dra. Talita Dias da Silva, do Programa de Pós-graduação em Medicina 

(Cardiologia) da Universidade Federal de São Paulo e realizada pelas 

fisioterapeutas Marisa de Paula Paro e Raísa Marques de Sousa. 

São Paulo, 15 de janeiro de 2020. 

 

 

 

                 _____________________________________ 

Ft. Ms. Marina Junqueira Airoldi Diretora - Therapies Reabilitação Intensiva 


