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Introdução: O tratamento da criança com Paralisia Cerebral (PC) focaliza somente a
doença em si, deixando esquecida a saúde física e emocional da mãe, qual é designada
à executora das ordens dos profissionais. O instinto materno e o papel que a sociedade
impõe, faz com que a mulher priorize o papel de cuidar. As mães de crianças com PC
abdicam da vida social, profissional; até mesmo pessoal em prol do cuidado de seu
filho, esquecendo-se de si mesma. A prioridade do cuidado e dedicação somada à
dependência da criança com PC pode influenciar numa piora da qualidade de vida da
mãe. Objetivo: O objetivo do trabalho em questão é verificar a influência do
desempenho funcional das crianças com paralisia cerebral na qualidade de vida das
mães. Metodologia: Projeto aprovado pelo CEP: CAAE 44688715.9.0000.5095 em
22/06/2015. Trata-se de um estudo descritivo, de corte transversal, de caráter
quantitativo. Serão selecionadas crianças com diagnóstico clínico de PC, ambos os
gêneros, de três a dez anos de idade, classificadas pelo GMFCS (Sistema de
classificação da função motora grossa), que se encontram em atendimento em
instituições públicas e privadas no Vale do Aço/MG e suas respectivas
mães/cuidadoras. Após assinatura do TCLE, será preenchido o Questionário de
Caracterização da Amostra, o Inventário de Avaliação Pediátrica de Incapacidade –
PEDI, o Inventário SF-36, o PedsQL 4.0 e o Critério de Classificação Econômica do
Brasil. Resultados: Pesquisa em fase de coleta de dados. Conclusão: Pesquisa em fase
de coleta de dados.
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