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Introdução: Paralisia Cerebral (PC) é descrita como um distúrbio sensório-motor que
afeta o controle da postura e do movimento que resulta não só em déficits
neuromotores, como também déficits em habilidades do cotidiano, como atividades de
auto-cuidado, limitações em atividades sociais e cognitivas, podendo acarretar
alterações na Qualidade de Vida. Por outro lado, o tratamento dessas crianças focaliza
a doença em si, deste modo a saúde física e emocional de quem cuida, por vezes, é
esquecida. Esse desgaste diário do cuidar e a alta dependência da criança com PC pode
acarretar um comprometimento da qualidade de vida igualmente dessas mães.
Objetivo: Verificar a correlação entre a qualidade de vida do cuidador e a qualidade de
vida da criança com Paralisia Cerebral.  Metodologia: Estudo descritivo, de corte
transversal, de caráter quantitativo. Foram selecionadas 30 crianças com diagnóstico
clínico de Paralisia Cerebral (1 a 12 anos) e seus respectivos cuidadores, ambos
avaliados pelo questionário SF-36, PedsQL, GMFCS e CCEB. A análise dos dados foi
realizada por meio do pacote estatístico SPSS 20.0 e o teste de correlação de
Spearman.  Resultados: O estado geral de saúde e vitalidade do cuidador tiveram
correlações significativas com a capacidade emocional, saúde psicossocial e qualidade
de vida da criança. Conclusão: A Qualidade de vida da mãe/cuidadora está diretamente
ligada à percepção da Qualidade de vida da criança com Paralisia Cerebral uma vez
que estão relacionadas entre si.  
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