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Introdução: Atrasos no desenvolvimento decorrentes de distúrbios do
desenvolvimento, como a Paralisia Cerebral (PC), resultam 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 (QV). Por outro lado, o tratamen¬to 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 QV, igualmente, dessas mães. Objetivo: O
objetivo do presente trabalho foi verificar a correlação do desempenho funcional das
crianças com Paralisia Cerebral, a qualidade de vida do cuidador e da criança. 
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 pelo Inventario de Avaliação Pediátrica de Incapacidade, a QV
dos cuidadores pelo SF-36 e a QV das crianças pelo PedsQL. Pacote estatístico SPSS
(20.0), a análise inferencial foi realizada através da correlação não paramétrica. Foi
adotado p&#8804;0,05. Resultados: Foram analisadas 33 crianças, 10 do gênero
masculino e cinco do gênero feminino (idade=11 meses a 13 anos). Foi constatada
correlação significante somente no domínio Capacidade Física da criança, sendo
afetado por todas as áreas do desempenho funcional da criança (Habilidade Funcional
do Autocuidado  Rho=0,768/p=0.0001; Habilidade Funcional da Mobilidade
Rho=0,811/p=0.0001; Habilidade Funcional da Função Social Rho=0,636/p=0.0001;
Assistência do Cuidador no Autocuidado Rho=0,722/p=0.0001, Assistência do
Cuidador na Mobilidade Rho=0,786/p=0.0001; Assistência do Cuidador na Função
Social Rho=0,554/p=0.001). Os outros domínios da qualidade de vida da criança não
houve correlação significativa, igualmente ocorreu com os domínios da QV da mãe.
Apesar das crianças com PC serem dependentes e demandarem mais recursos das
cuidadoras, a QV de vida dessas não foi afetada. 
 Conclusão: Portanto, torna-se importante o fisioterapeuta a tarefa de melhorar a
capacidade funcional dessas crianças, impactando nas atividades de vida diária,
visando uma maior independência e menor impacto em sua QV.
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