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Introdução: A Encefalopatia Crônica Não Evolutiva, também conhecida com Paralisia
Cerebral (PC), pode ser definida como consequência de uma agressão ao encéfalo,
caracterizando-se por um transtorno persistente não invariável, afetando o controle
postural e o movimento. As alterações neuromotoras desencadeadas pela PC podem
prejudicar a qualidade de vida (QV) das crianças, principalmente pelas limitações
físicas que comprometem o desenvolvimento das atividades funcionais e a capacidade
da criança em se adaptar as demandas diárias. Essa dependência existente prejudica a
interação da criança em diversos contextos, interferindo negativamente em sua
Qualidade de Vida. Objetivo: O objetivo do presente trabalho foi verificar a correlação
do desempenho funcional (habilidades funcionais/dependência) e a qualidade de vida
de crianças com PC.  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. As habilidades funcionais e dependência da criança foi avaliado pelo
Inventário de Avaliação Pediátrica de Incapacidade (PEDI) e a Qualidade de Vida pelo
PedsQL. Foi utilizado o pacote estatístico SPSS (20.0), a análise inferencial foi
realizada através da correlação não paramétrica de Spearman. Resultados: Ao todo, 15
crianças foram analisadas, 10 do gênero masculino e cinco do gênero feminino, com
idade variando de 11 meses a 13 anos. Pode-se verificar a interferência do desempenho
funcional na qualidade de vida das crianças, constatando-se correlações significativas
de forte magnitude entre a capacidade física e as Habilidades Funcionais do
Autocuidado (Rho=0,759; p=0,001) e da Mobilidade (Rho=0,766, p=0,001); e
Dependência do Cuidador na Mobilidade (Rho=0,820; p=0,000). Houve correlação
significativa de moderada magnitude entre o Aspecto social e as Habilidades
Funcionais da Mobilidade (Rho=0537; p=0,039). Conclusão: Constatou-se que, devido
às dificuldades das crianças em realizar atividades rotineiras, houve, nesse estudo,
prejuízo da QV nos domínios Aspecto Social e Capacidade Física. Denota-se a
importância de atuar positivamente no desempenho motor da criança, tornando-a cada
vez mais independente, impactando positivamente o bem-estar e qualidade de vida.
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