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Introdução: O cuidador de crianças com distúrbios neurológicos apresenta alterações musculoesqueléticas devido 
à alta demanda diária dos cuidados, principalmente o tempo de dedicação à criança e as diversas situações que são 
enfrentadas acarretando sobrecarga e danos ao seu estado de saúde. Objetivo: Caracterizar o estado de saúde e 
propor intervenção fisioterapêutica para cuidadores de crianças com distúrbios neurológicos. Método: Estudo descri-
tivo e exploratório, transversal, com abordagem quantitativa. Foram entrevistados 50 cuidadores de crianças com dis-
túrbios neurológicos atendidas na APAE/PB através do questionário Sociodemográfico e Diagrama de Corlett e Bishop 
modificado de sinais e sintomas musculoesqueléticos. . O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em 
Seres Humanos do Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW), da UFPB (CAAE: 03808312.0.0000.5183). Re-
sultados: 94% são mães com idade média de 39,10 anos, 64% casadas; 70% não praticam atividade física regular, 
76% dedica todo o período do dia aos cuidados com a criança. 100% dos cuidadores referiram dores em alguma região 
do corpo sendo a coluna vertebral de maior prevalência: a região lombar mais acometida (74%) com dor/desconforto 
máximo (12%), intensa (14%) e moderada (16%); torácica baixa (34%), torácica alta (30%), cervical (24%). Outras 
regiões acometidas foram: coxa direita (28%,), trapézio direito (24%), trapézio esquerdo (20%), ombro direito (20%), 
joelho direito (20%) e joelho esquerdo (20%). Conclusão: Os resultados apontaram a prevalência de alterações 
musculoesqueléticas relacionadas a dor/desconforto em várias regiões corporais, principalmente na coluna vertebral, 
sobretudo na região lombar o que compromete o estado de saúde do cuidador. Por tratar-se da maioria ser mães cui-
dadoras, e o tempo de exposição ao cuidado com a criança com distúrbios neurológicos que demanda mais atenção 
e cuidados, além de assumir outras responsabilidades do lar, falta-lhe a atenção para o seu autocuidado. Em razão 
disso, se faz necessário a atuação do profissional de fisioterapia envolvidos nessa temática, incluindo no processo de 
reabilitação da criança, ações de promoção, prevenção e tratamento deste coletivo com fins de melhorar o seu estado 
de saúde e consequentemente proporcionar maior desempenho no processo de reabilitação da criança com distúrbios 
neurológicos.

Descritores: Cuidador; Distúrbios neurológicos; Fisioterapia.

Anais do Congresso Brasileiro de Fisioterapia  v.1 n.1, 2016


