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Introdução. A Paralisia Cerebral (PC), também denominada Encefalopatia Crônica Não Progressiva da In-
fância, é uma sequela de caráter não progressivo de uma lesão, dano ou disfunção do Sistema Nervoso Cen-
tral (SNC) imaturo, que pode acarretar déficits posturais, tônicos e na execução dos movimentos. Diante das 
alterações neuromotoras e limitações no desempenho de atividades de vida diária (AVD’s), essas crianças 
tornam-se pouco funcionais e muito dependentes, necessitando não apenas de fisioterapia para estimular seu 
desenvolvimento, como também de maior atenção no seu cuidado domiciliar, pois outros fatores como am-
biente, vínculo e atenção familiar interferem nesse processo. Devido aos cuidadores apresentarem em casa 
uma parcela importante de contribuição para o tratamento, torna-se essencial reconhecer as dificuldades que 
estes podem apresentar durante os cuidados domiciliares que lhes são orientados. Objetivos. Descrever as 
principais dificuldades enfrentadas pelos cuidadores de crianças com diagnóstico de paralisia cerebral diante 
das orientações de intervenções domiciliares, seus conhecimentos sobre a patologia e a relação cuidador/
fisioterapeuta. Método. Estudo do tipo descritivo transversal, realizado no Instituto de Medicina Integral Prof. 
Fernando Figueira - IMIP após aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do IMIP sob o 
número do CAAE 3087-12. Participaram 46 cuidadores de crianças com Paralisia Cerebral entre 0 e 14 anos. 
Para avaliar as dificuldades dos cuidadores nas intervenções motoras e respiratórias domiciliares foi utilizado 
um questionário baseado no protocolo de atendimento/orientações dos setores onde se procedeu à pesquisa. 
Para análise dos dados foram utilizados o Software STATA/SE versão 12.0 e o Excel 2007.  Resultados. As 
atividades com maiores dificuldades foram alongamentos, posicionamento, transferência e aspiração de vias 
aéreas. A espasticidade foi a maior dificuldade encontrada nos aspectos alongamento (50%) e AVD’s (43,5%); 
a insegurança do cuidador foi apontada nos itens exercício de estimulação (28,3%), posicionamento durante 
a tosse e alimentação (43,8%) e aspiração de vias aéreas (50%); a ausência de mobiliário adequado, no item 
posicionamento (39,1%); e a não colaboração do paciente, na limpeza de vias aéreas (68,8%). Observou-se que 
o cuidador não recebeu orientação sobre transferência (32,6%). Além disso, 47,5% dos cuidadores relataram 
como dificuldades obter informação sobre a patologia apenas quando solicitado e pouco contato com o terapeu-
ta.  Conclusão. Os cuidadores de crianças com PC apresentaram dificuldades tanto em realizar orientações 
motoras quanto respiratórias. A descrição das dificuldades é importante no sentido de guiar os profissionais da 
saúde em seu trabalho de orientação diária na prática clínica. 
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