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Introdução
A paralisia cerebral (PC) é descrita como um grupo de desordens permanentes do desenvolvi-

mento do movimento e postura devido a uma lesão não progressiva que ocorre durante o desenvolvimen-
to do cérebro imaturo, que pode vir a ocasionar limitações funcionais para a pessoa. Além das alterações 
motoras, a PC pode vir acompanhada de alterações sensoriais, cognitivas, comportamentais, da fala, , 
epilepsia e problemas musculoesqueléticos secundários. (ROSENBAUM et al., 2007) 

 A PC pode ser cassificada pela distuibuição topografica das partes do corpo acometidas, 
que pode ser dividida em: hemiplegia, diplegia e quadreplegia. (LEITE; PRADO, 2004)em 1843, des-
creveu, pela primeira vez, a encefalopatia crônica da infância, e a definiu como patologia ligada a di-
ferentes causas e características, principalmente por rigidez muscular. Em 1862, estabeleceu a relação 
entre esse quadro e o parto anormal. Freud, em1897, sugeriu a expressão paralisia cerebral, que, mais 
tarde, foi consagrada por Phelps, ao se referir a um grupo de crianças que apresentavam transtornos 
motores mais ou menos severos devido à lesão do sistema nervoso central, semelhantes ou não aos trans-
tornos motores da Síndrome de Little. 19,20 Designa um grupo de afecções do SNC da infância que 
não têm caráter progressivo e que apresenta clinicamente distúrbios da motricidade, isto é, alterações 
do movimento, da postura, do equilíbrio, da coordenação com presença variável de movimentos invo-
luntários. A paralisia cerebral congrega um grupo de afecções permanentes do sistema nervoso central 
sem caráter progressivo e de instalação no período neonatal. Há várias abordagens terapêuticas com pos-
síveis benefícios ao paciente com paralisia cerebral, porém poucas embasadas em evidências científicas 
indiscutíveis. A abordagem fisioterapêutica teria a finalidade de preparar a criança para uma função, 
manter ou aprimorar as já existentes, atuando sempre de forma a adequar a espasticidade. Entretanto, o 
prognóstico da paralisia cerebral depende evidentemente do grau de dificuldade motora, da intensidade 
de retrações e deformidades esqueléticas e da disponibilidade e qualidade da reabilitação. Este artigo re-
visa aspectos clínicos da paralisia cerebral, discutindo a fisioterapia e as diversas abordagens terapêuticas 
utilizadas.”,”author”:[{“dropping-particle”:””,”family”:”Leite”,”given”:”Jaqueline”,”non-dropping-parti-
cle”:””,”parse-names”:false,”suffix”:””},{“dropping-particle”:””,”family”:”Prado”,”given”:”Gilmar”,”non-
dropping-particle”:””,”parse-names”:false,”suffix”:””}],”container-title”:”Revista Neurociências”,”i-
d”:”ITEM-1”,”issue”:”01”,”issued”:{“date-parts”:[[“2004”]]},”page”:”41-45”,”title”:”Paralisia Cerebral 
— Aspectos Fisioterapêuticos e Clínicos”,”type”:”article-journal”,”volume”:”12”},”uris”:[“http://www.
mendeley.com/documents/?uuid=74f04453-1b22-4456-b648-07dfc0384d98”]}],”mendeley”:{“formatte
dCitation”:”(LEITE; PRADO, 2004 Ou ainda pelo tipo de tônus, espástico, hipotônico, flutante, ataxico 
ou misto (BELLANI; WEINERT, 2011). 
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Muitas vezes essas limitações físicas e sensoriais advindas da paralisia cerebral se tornam uma 
barreira para o aprendizado e inclusão desses indivíduos. Uma forma de neutralizar e minimizar essas 
limitações é através do uso da Tecnologia Assistiva (TA). (DAMASCENO; GALVÃO, 2002)

A Tecnologia Assistiva (TA), foi definida pelo Comitê de Ajudas Técnicas (CAT) da Secretaria 
de Direitos Humanos da Presidência da República como:

Uma área do conhecimento, de característica interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, 
metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade, relacio-
nada à atividade e participação, de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade redu-
zida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social (CAT, 2007)

Dentre os recursos que podem ser utilizados como ferramentas de TA para indivíduos com 
paralisia cerebral tem-se o computador e as tecnologias de informação e comunicação (TIC), que devido 
ao avanço da tecnologia vem sido amplamente divulgados, pois proporcionam o pensamento livre, o aces-
so a comunicação, estimulam o aprendizado e favorecem autonomia do usuário tanto para o ambiente 
educacional como para o lazer.(DAMASCENO; GALVÃO, 2002).Apesar da importancia ja citada destes 
recursos, pessoas com graves alterações motoras ou da fala apresentam difculdade para acessar e utilizar 
dispositivos de entrada para o computador ou por meio de sistemas de ativação de som. (MAN; WONG, 
2007)

Schirmer (2007) relata que apesar do prejuízo motor, se o usuário apresentar habilidades mo-
toras em outras partes do corpo para comandar um mouse alternativo, esse sistema pode ser manipulado 
por meio de movimentos da cabeça, da boca e dos olhos. 

No caso dos recursos utilizados através da movimentação dos olhos do usuário tem-se  como 
exemplo os softwares My Tobii (www.tobii.com) e o Quick Glance da EyeTech Digital, (www.eyetechds.
com) que fazem a função de rastreio visual como forma de substituição ao mouse ou teclado.

 Além da necessidade de recursos adaptados para facilitar o acesso ao computador devido as 
limitações motoras, pessoas com paralisia cerebral podem precisar de adequações na interface gráfica e 
no layout da informação para conseguir realizar as atividades propostas (BRACCIALLI, AUDI, BRAC-
CIALLI, 2016).

Audi (2016) realizou um estudo com crianças com paralisia cerebral em que indicou que o 
desempenho, em relação ao foco viso ocular, é melhor quando as imagens estão expostas na tela de um 
computador nos quadrantes laterais superiores e inferiores da tela, e um pior desempenho ao fixarem o 
olhar nas imagens dispostas no centro inferior da tela.

Pesquisas sobre rastreamento visual realizados com universitários sem qualquer comprome-
timento motor, no qual o participante precisava localizar um estimulo alvo em meio a estímulos distrai-
dores, sugerem que se deve considerar que a eficácia da busca depende das características de ambos os 
estímulos. A cor, o formato, a familiaridade ou um novo estimulo diferente do habitual são exemplos de 
características que podem ser aplicadas para diferenciá-los (MACEDO et al., 2007).

Objetivo
Analisar e mensurar a intensidade e o direcionamento visual de alunos com paralisia cerebral, 

expostos a imagens de diferentes formas de frutas dispostas na tela do computador. 
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Método
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade de Filosofia e 

Ciências, campus de Marília sob nº CEP 2014-957. A coleta foi realizada no Laboratório de Análise do 
Desempenho Motor (LADEMO), localizado na unidade auxiliar da Unesp de Marília.

Em relação aos sujeitos, trata-se de uma amostra por conveniência. Todos os participantes 
foram convidados e incluídos na pesquisa após os responsáveis terem assinado o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido Os participantes com idade acima de 12 anos assinaram o Termo de Assentimento.

Fizeram parte do presente estudo 16 voluntários, sendo 11 do sexo masculino e 5 feminino, 
com idade entre 6 e 12 anos. Como critério de inclusão, participaram deste estudo crianças que apresenta-
vam diagnóstico de paralisia cerebral que tinham respostas viso oculares que não prejudicavam a execução 
da tarefa, com boa acuidade visual e com recurso óptico de correção quando preciso e que demonstravam 
capacidade de entender a atividade proposta. 

O Quadro 1 apresenta as características dos participantes que foram classificados por meio 
dos Sistema de Classificação da Função Motora Grossa - GMFCS (PALISANO et al., 2007) e pelo Siste-
ma de Classificação da Habilidade Manual – MACS (ELIASSON et al., 2006).

Quadro 1 – Características dos participantes do estudo.
Participante Idade GMFCS MACS Diagnóstico topográfico
P1 9 II II Hemiplégico espástico
P2 11 V III Quadriplégico espástico
P3 10 V IV Quadriplégico espástico 
P4 8 III I Diplégico espástico
P5 9 V IV Diplégico espástico
P6 9 IV III Quadriplégico espástico
P7 6 IV III Diplégico atetose
P8 7 III II Diplégico espástico
P9 9 IV II Quadriplégico espástico
P10 9 IV II Diplégico espástico
P11 8 II II Hemiplégico espástico
P12 7 II II Hemiplégico espástico
P13 12 I I Diplégico espástico
P14 8 II I Hemiplégico espástico
P15 6 II III Hemiplégico espástico
P16 6 III III Diplégico discinético

Fonte: elaboração própria

Para realizar a coleta de dados foram utilizados um computador com tela sensível ao toque de 
24’’ colocado sobre uma mesa adaptada, com altura ajustável para que os participantes estivessem posicio-
nados ao centro e em frente ao visor. Para mensurar o foco viso ocular foi utilizado o aparelho Tobii X2 
T60 Eye Tracker, um dispositivo móvel, associado ao programa Tobii Pró Studio versão 3.4.3, acoplado à 
tela do computador que por meio de sensores capturaram os movimentos dos olhos.
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Além disso, para tornar a atividade mais lúdica e atrativa foi utilizado um aplicativo em for-
ma de jogo chamado Dr. Fruta. O jogo não tem restrição de idade, de uso livre, pode ser instalado em 
qualquer dispositivo. Durante o jogo, uma imagem de uma fruta aparece em destaque, enquanto que no 
lado oposto aparecem diversas imagens de frutas com apenas uma idêntica que deve ser localizada com o 
olhar. Antes do desenvolvimento do jogo, foi realizado um levantamento com as crianças participantes do 
estudo para verificar quais frutas faziam parte do cotidiano. A partir desse levantamento foi desenvolvido 
o aplicativo com aquelas frutas que os participantes estavam familiarizados.

As imagens foram expostas de forma aleatória durante o jogo. As frutas com diferentes for-
matos que apareciam eram: uva, cereja, pêssego, banana, framboesa, laranja, maça, limão, abacaxi, kiwi, 
pêra e manga.

Cada vez que o participante conseguia encontrar a respectiva fruta com o olhar, o tempo em 
segundos entre os acertos era registrado, assim como o tipo de fruta.

Antes de se iniciar a coleta, foi realizada a avaliação dos participantes para garantir que todos 
se enquadravam nos critérios de inclusão e realizar a classificação por meio do GMFCS e MACS. Após 
essa etapa, era agendado com cada participante dia e horário para a coleta de dados. 

Para a coleta de dados os participantes foram posicionados sentados em posição ergonômica 
em uma cadeira com altura regulável para garantir que ficassem em frente ao visor do computador. Para 
garantir que o registro do rastreio visual fosse feito de forma correta, o sistema Tobii X2 T60 Eye Tracker 
foi calibrado individualmente. 

Após a calibração do sistema, o participante era informado novamente sobre o aplicativo e 
então se iniciava o registro dos dados. Cada participante foi instruído individualmente, antes de iniciar a 
coleta de dados, sobre a atividade a ser desenvolvida e sobre o aplicativo que seria utilizado.

Ao fim de cada coleta, os dados eram registrados em planilha do Excel em que, o tempo de 
acerto, o tipo e cor da fruta eram anotados.

Após a tabulação dos dados, foi realizada uma analise estatística para comparação dos dados 
obtidos. Para comparar o tempo de rastreio e frequência de acertos, para a variável tipo de fruta, foi utili-
zado o Teste Kruskal-Wallis considerando o valor de p≤0.05 significante. Para a analise dos dados referente 
à comparação dois a dois foi utilizado o Teste de Comparação Múltipla de Dunn e foram consideradas 
significantes quando o valor de p≤0.05.

Resultados e Discussão

Os dados expressos na Tabela 1 mostram que a frequência de acertos foi maior para as ima-
gens com formato de uva e cereja, enquanto que as figuras com formato de pêra e abacaxi tiveram a menor 
frequência. Também, percebe-se que as formas representadas pelas frutas framboesa e laranja apresenta-
ram a mesma frequência de acertos, assim como as formas de kiwi, maça e manga. 
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Tabela 1 – Frequência de acertos para a variável tipo da fruta
Variável Frequência de acertos
uva    28
cereja    28
 banana    20
framboesa    19
laranja         19
pêssego          18
kiwi         17
maça        17
manga        17
limão          14
pêra      14
abacaxi    10

Fonte: elaboração própria

Na Tabela 2 foram apresentados os dados referentes a análise da comparação do tempo de 
rastreio para o tipo de fruta indicou haver diferença significante entre as figuras (p=0.0061). 

Tabela 2 – Comparação do tempo (s) de rastreio para a variável tipo de fruta, por meio do Teste Kruskal
-Wallis

TEMPO (s)
Variável Média Desvio padrão Máximo Mínimo
uva    8.88 5.81 27.16 2.23
cereja    9.1 6.07 25.9 2.7
banana    9.83 7.43 26.33 2.18
framboesa    11.72 7.9 27.640 3.09
laranja         14.87 6.94 27.64 2.83
pêssego          15.58 7.91 29.98 4.72
kiwi         10.59 6.13 23.39 4.45
maça        13.92 7.62 23.02 2.93
manga        8.83 5.66 22.55 2.30
limão          13.96 6.19 23.25 3.08
pêra      10.53 5.03 18.99 4.60
abacaxi    11.68 8.18 24.57 3.93

*Teste Kruskal-Wallis p=0.0061
Fonte: elaboração própria

Na Tabela 3 foram apresentados os dados referentes a analise dois a dois para o tempo de 
rastreio para cada tipo de fruta. Os dados indicaram não haver diferença significante entre as figuras.
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Tabela 3- Comparação da frequência de acerto dois a dois para a variável tipo da fruta por meio do Teste 
de Comparação Múltipla de Dunn

Comparação Valor p
laranja vs. Cereja p>0.05
laranja vs. Framboesa p>0.05
laranja vs. pêssego p>0.05
laranja vs. Banana p>0.05
laranja vs. Abacaxi p>0.05
laranja vs. Kiwi P>0.05
laranja vs. Maça P>0.05
laranja vs. pera    P>0.05
laranja vs. Limão P>0.05
laranja vs. Manga P>0.05
laranja vs. uva p>0.05
cereja vs. framboesa p>0.05
 cereja vs. Pêssego p>0.05
cereja vs. banana p>0.05
cereja vs. abacaxi           p>0.05
cereja vs. kiwi           P>0.05
cereja vs. maça         P>0.05
cereja vs. pera             P>0.05
cereja vs. limão    P>0.05
cereja vs. manga        P>0.05
cereja vs. uva p>0.05
framboesa vs. pêssego p>0.05
framboesa vs. banana p>0.05
framboesa vs. abacaxi p>0.05
framboesa vs. kiwi   p>0.05
framboesa vs. maça P>0.05
framboesa vs. pera  P>0.05
framboesa vs. limão  P>0.05
framboesa vs. manga P>0.05
framboesa vs. uva                P>0.05
pêssego vs. banana    P>0.05
pêssego vs. abacaxi  P>0.05
pêssego vs. kiwi  P>0.05
pêssego vs. maça  P>0.05
pêssego vs. pera               P>0.05
pêssego vs. limão         P>0.05
pêssego vs. manga      P>0.05
pêssego vs. uva P>0.05
banana vs. Abacaxi p>0.05
banana vs. kiwi p>0.05
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banana vs. maça   p>0.05
banana vs. pera            p>0.05
banana vs. limão        P>0.05
banana vs. manga               p>0.05
banana vs. uva                 p>0.05
abacaxi vs. kiwi                p>0.05
abacaxi vs. maça   p>0.05
abacaxi vs. pera          p>0.05
abacaxi vs. limão      p>0.05
abacaxi vs. manga  p>0.05
abacaxi vs. uva   p>0.05
kiwi vs. maça              p>0.05
kiwi vs. pera               p>0.05
kiwi vs. limão          P>0.05
kiwi vs. manga           P>0.05
kiwi vs. uva                P>0.05
maça vs. pera           P>0.05
maça vs. limão              P>0.05
maça vs. manga              p>0.05
maça vs. uva                p>0.05
pera vs. limão             p>0.05
 pera vs. manga              p>0.05
pera vs. uva                p>0.05
limão vs. manga              p>0.05
limão vs. uva                p>0.05
manga vs. uva                p>0.05

Fonte: elaboração própria

Durante a infância, o desenvolvimento da percepção visual em crianças saudáveis é rápido e 
evolui ao longo dos anos. A habilidade de percepção da figura e a capacidade de perceber posições no espa-
ço estão totalmente desenvolvidas entre os oito e dez anos. A capacidade de constância de forma melhora 
entre os seis e os sete anos e já esta bem estabelecida entre os oito e nove anos, e aos dez anos a criança 
adquire a capacidade de diferenciar as formas das relações espaciais (SOUZA; CAPELLINI, 2011).

Sabe-se que ao contrario de crianças neurotipicas, crianças com PC usualmente apresentam 
alterações das funções visuais, que podem acarretar restrições no desempenho funcional. A escassez ou 
a aplicação incorreta de estímulos visuais nos primeiros meses de vida podem acarretar em distúrbios 
irreversíveis tanto anatômicos como funcionais, interferindo na habilidade da criança em responder aos 
estímulos externos, diminuindo a participação nas do dia a dia, nas trocas afetivas pelo olhar entre mãe e 
bebê, e no desenvolvimento motor e cognitivo.(REGOLIN et al., 2006).

Estudos tem indicado que o desempenho em tarefas de busca visual pode ser influenciado 
pela familiaridade e pelas características dos estímulos (MACEDO et al., 2007). Os estímulos familiares 
são encontrados mais facilmente do que estímulos não-familiares (GREENE; RAYNER,2001). Os resul-
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tados do nosso estudo, com as crianças com paralisia cerebral, indicaram que houve diferença significante 
no tempo de rastreio de imagens com diferentes tipos de frutas. Observa-se que todas as figuras de frutas 
visualizadas, durante o experimento, eram familiares aos participantes, portanto a forma da fruta apresen-
tada pode ter influenciado a resposta.

Conclusão
As imagens com diferentes tipos de frutas parecem interferir no tempo de rastreio no compu-

tador para crianças com paralisia cerebral, no entanto não foi possível verificar diferenças na comparação 
dois a dois. Deve-se considerar que os participantes tinham familiaridade com os tipos de frutas apresen-
tados o que pode ter facilitado a atividade requerida.
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