
Assistência do Cuidador em Atividades Funcionais de Crianças com Paralisia Cerebral 
Leve e Moderada

Pollyanna Brandão Bezerra1; Robson Arruda Souza2; Margarida Maria de Castro Antunes3.

1-3 Universidade Federal de Pernambuco
*polly_brandao@hotmail.com

Introdução: As crianças com Paralisia Cerebral (PC) apresentam restrições que podem influenciar na funciona-
lidade, provocando limitações na participação em ambientes distintos, tais como domicílio, escola e comunidade. A 
funcionalidade é uma interação complexa entre estruturas do corpo, funções corporais, atividades e participação social, 
e que não deve ser compreendido de maneira isolada, pois sofre grande influência do contexto familiar, assim como 
do papel do ambiente físico e social. Objetivo: Avaliar a quantidade de assistência que a criança com PC leve e 
moderada recebe para desempenhar atividades funcionais, nas áreas de autocuidado e mobilidade. Método: Trata-
se de um estudo transversal, de abordagem quantitativa, realizado com 42 crianças em um centro de reabilitação para 
crianças deficientes na cidade de Recife (PE). Os critérios de inclusão foram crianças com diagnóstico de PC, entre 3 
e 7 anos, com comprometimento motor leve e moderado classificado pelo Sistema de Classificação da Função Motora 
Grossa, matriculadas em programas de reabilitação regulares há pelo menos seis meses. Foram excluídos os sujeitos 
com malformação congênita não relacionada à PC, e aqueles submetidos à cirurgia do sistema musculoesquelético 
e/ou à aplicação de toxina botulínica nos seis meses anteriores à avaliação. Foi aplicada a segunda parte do Inven-
tário de Avaliação Pediátrica de Incapacidade (PEDI), para avaliar a quantidade de assistência que a criança recebe 
para desempenhar atividades funcionais, informando sobre a independência da criança nas áreas de autocuidado e 
mobilidade. O armazenamento e a análise dos dados foram realizados através do pacote estatístico EPI INFO 3.5.4, 
e as variáveis foram classificadas por meio de intervalo interquartil. Todos os responsáveis legais assinaram o termo 
de consentimento livre e esclarecido e o projeto foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da UFPE (CAAE 
51369215.9.0000.5208). Resultados: Na área de autocuidado, 54,8% das crianças se apresentaram com nível de 
assistência adequado, 26,2% demonstrou alta necessidade de ajuda e 19% exibiu baixa necessidade de auxílio em 
tarefas como alimentação, higiene pessoal e vestuário. Já na área de mobilidade, 50% dos avaliados demonstraram 
nível de assistência adequado, 26,2% apresentaram alta necessidade de auxílio e 23,8% expuseram baixa necessidade 
de ajuda em atividades como transferências, locomoção, subir e descer escada.  Conclusão: Percebe-se que 26,2% 
das crianças avaliadas apresentaram necessidade elevada de assistência do cuidador em atividades de autocuidado e 
mobilidade, mesmo estes indivíduos sendo acompanhados por programas de reabilitação, indicando comprometimento 
da funcionalidade em uma parcela considerável desta população. 
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