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Introdução: O diagnóstico da Paralisia Cerebral (PC) é uma experiência inesperada
para os pais, acarreta mudança de planos e expectativas. As alterações neuromotoras
desencadeadas pela PC podem impactar negativamente a Qualidade de Vida (QV) do
cuidador.  A QV dessas famílias pode ser abalada pela possibilidade de adaptação ou
não das mesmas à essa situação. Objetivo: Verificar a correlação do desempenho
funcional das crianças com Paralisia Cerebral e a qualidade de vida do cuidador.
Metodologia: Estudo descritivo, de corte transversal, com caráter quantitativo. O
presente estudo selecionou crianças com diagnóstico clínico de PC e seus sinônimos,
de ambos os gêneros, que se encontravam em atendimento em instituições. Para
caracterização da amostra foi aplicado um formulário com questões sobre a criança e
cuidador, o Critério de Classificação Econômica do Brasil e o GMFCS. O desempenho
funcional da criança foi avaliado pelo Inventario de Avaliação Pediátrica de
Incapacidade (PEDI) e a Qualidade de Vida dos cuidadores pelo SF-36. Utilizou-se o
pacote estatístico SPSS (20.0), a análise inferencial foi realizada através da correlação
não paramétrica de Spearman. Resultados: Foram analisadas 15 crianças, 10 do gênero
masculino e cinco do gênero feminino (idade=11 meses a 13 anos). A maioria com PC
moderada e grave (66,7%). A assistência do cuidador na mobilidade (ACMO) da
criança afetou os domínios da QV Aspectos Sociais e Emocionais. Foi constatada
correlação significante de moderada magnitude entre ACMO e Aspectos Sociais
(Rho=-0,568; p=0,027). Houve correlação de forte magnitude entre ACMO e Aspectos
Emocionais (Rho=-,702; p=0,004). A correlação negativa significa que as variáveis se
movem em direções opostas, ou seja, quanto maior a dependência da criança na
mobilidade, menor a QV da mãe nesses domínios. Conclusão: Conclui-se que a
dependência da criança com PC e a inabilidade em atividades funcionais causa maior
sobrecarga do cuidador, prejudicando sua QV. Portanto, denota-se importância da
fisioterapia para melhorar a função motora, visando uma maior independência da
criança e menor impacto na qualidade de vida das cuidadoras.
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