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Introdução. A função muscular é comprometida em várias condições patológicas, como é evidente no caso da 
hipertonicidade observada em indivíduos com paralisia cerebral. O musculo hipertônico apresenta alterações morfo-
funcionais incluindo a força muscular e as propriedades visco elásticas. Em níveis celulares há comprovado comprome-
timento da estrutura funcional do músculo afetado já na fase inicial do processo (Torrão e Brito, 2012). Posteriormente, 
observa-se a substituição do tecido muscular pelo tecido fibroso e/ou adiposo, de caráter irreversível. A função mus-
cular também é comprometida, como é evidente no caso da hipertonicidade observada em casos de paralisia cerebral 
(PC).  Nesta condição, o padrão hipertônico afeta drasticamente a função manual, pois a musculatura apresenta um 
desequilíbrio entre movimentos de flexão e extensão. Objetivos: (1) Comparar o volume, força muscular e rigidez 
passiva dos membros superiores afetados e não afetados de crianças com paralisia cerebral hemiparéticas (PC) usa-
ndo o ultrasom (US) e o dinamômetro manual (DM) e isocinético (DI), respectivamente.(2) estabelecer uma aborda-
gem mensurável das alterações musculares destes indivíduos com potencial para avaliar o resultado de intervenções 
terapêuticas. Método: Nove crianças foram analisadas e classificadas de acordo com o Manual Ability Classificatio 
System (MACS) em nível I e II.Neste estudo o US foi usado para mensurar a área de secção máxima do músculo flexor 
(FUC) e extensor (EUC) ulnar do carpo. A força dos músculos flexores e extensores de punho foi medida através do 
dinamômetro manual. A rigidez passiva dos músculos flexores de punho foi avaliada através do dinamômetro isocinético 
a 5º/s. Elemiografia foi utilizada para garantir o silêncio muscular. Este estudo foi aprovado no Comitê de Ética da UFMG 
CAAE – 13683513.4.0000.5149.  Resultados: Diferenças na área de secção transversa, comprimento e perímetro 
muscular forma identificadas nos músculos FUC e ECU entre os membros superiores afetados e não afetados. Com 
exceção do comprimento dos músculos ECU, todos os outros parâmetros musculares foram menores no membro 
afetado em relação ao membro não afetado. Foi evidenciado uma menor força muscular e uma maior rigidez passiva 
no lado afetado. A media da rigidez pasiva do lado não afetado foi de 1.02±0.74 Ncm/rad/kg (rigidez normalizada pelo 
peso corporal) versus 1.66±1.37 Ncm/rad/kg no lado afetado (p=0.015).  Conclusão: A combinação das técnicas 
de mensuração US e dinamômetro manual e isocinético permitiu a avaliação morfofuncional dos músculos FUC e EUC 
dos lados afetado e não afetado e a identificação de importantes diferenças nestes parâmetros em crianças com PC 
hemiparética, Considerando-se a Classificação de Funcionalidade (CIF) esta abordagem não invasiva é de grande po-
tencial para identificação de medidas de desfecho de intervenções terapêuticas a nível de estrutura e função do corpo.  
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