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Introdução: Crescentes avanços no tratamento de crianças e adolescentes com doenças
crônicas trazem à tona a preocupação com a Qualidade de Vida (QV), cujo conceito
está relacionado com indicadores objetivos e subjetivos de felicidade e satisfação,
podendo significar uma percepção peculiar da saúde, bem-estar, função social,
ausência de estresse psicológico ou sintomas orgânicos, ou a combinação de todos
esses parâmetros. Assim, a saúde física e emocional da criança PC e sua família deve
ser investigada, em especial do cuidador principal, por vezes é esquecida, ficando para
este apenas a função de cuidadora e de executora das ordens dos profissionais.
Objetivo: Verificar a correlação entre a qualidade de vida da criança com Paralisia
Cerebral (PC) e a qualidade de vida da mãe/cuidador.  Metodologia: Trata-se de um
estudo descritivo, de corte transversal, com caráter quantitativo. Foram selecionadas
crianças com diagnóstico clínico de PC, de ambos os gêneros, que se encontravam em
atendimento terapêutico em instituições. Aplicou-se um formulário com questões sobre
a criança e cuidador, o Critério de Classificação Econômica do Brasil e o GMFCS para
caracterização da amostra. O desempenho funcional da criança foi avaliado pelo PEDI.
A QV dos cuidadores foi avaliada pelo SF-36 e a QV da criança pelo PedsQL. Foi
utilizado o pacote estatístico SPSS (20.0), a análise inferencial foi realizada através da
correlação não não paramétrica de Spearman. Resultados: Ao todo, 18 crianças foram
avaliadas, 50% do gênero masculino e 50% do gênero feminino, com idade variando
de 2 a 12 anos. Pode-se verificar correlações significativas de moderada magnitude nos
seguintes domínios da QV: Capacidade Física da criança e Aspectos Físicos da
cuidadora (Rho=0,524/p=0,026); Aspectos Emocional da criança e Estado Geral de
Saúde da mãe (Rho=0,580/p=0,012). Conclusão: Constatou-se que, alguns domínios
da QV da criança impactam a QV da cuidadora. Como essas crianças apresentam
dificuldades em realizar atividades rotineiras, denota-se a importância de atuar
positivamente, não somente no desempenho motor dessas crianças, mas igualmente no
bem-estar, levando-se em consideração o impacto dessas alterações igualmente na
dinâmica familiar.
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