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Introdução e objetivos: 
A Paralisia Cerebral (PC) pode limitar o desempenho em atividades funcionais devido 
ao comprometimento motor, o que gera influência na qualidade de vida desses 
indivíduos. O objetivo deste trabalho foi avaliar e relacionar a qualidade de vida e o 
desempenho motor de crianças com PC institucionalizadas em relação às não 
institucionalizadas.  
 
Métodos: 
Estudo de caráter transversal, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro 
Universitário Metodista do IPA, sob protocolo número 111/2012. Compuseram a 
amostra 25 crianças de ambos os sexos, diagnosticadas com PC, com idade entre cinco 
e dezenove anos e que não possuíam outras doenças neurológicas associadas, sendo 
14 no Grupo Institucionalizados (GI) e 11 no Grupo Não Institucionalizados (GNI). Foram 
avaliadas as características demográficas por meio de um questionário, o 
comprometimento motor com o Gross Motor Function Classification System (GMFCS), 
o desempenho motor com o Gross Motor Function Measure (GMFM–88) e a qualidade 
de vida com o Child Health Questionnaire – Parent Form 50 (CHQ–PF50).  
 
Resultado: 
Houve associação inversa entre o comprometimento motor e a qualidade de vida 
(domínio físico) e associação direta entre o desempenho motor e a qualidade de vida 
(domínio físico), em ambos os grupos. Foi observada também associação inversa entre 
o tempo de institucionalização e a qualidade de vida (domínio psicossocial) no grupo 
GI.  
 
Discussão e conclusão: 
Concluiu-se que quanto maior o grau de comprometimento da criança, pior foi a 
percepção sobre a qualidade de vida; quanto maior o desempenho motor, melhor a 
percepção sobre a qualidade de vida; e quanto maior o tempo de institucionalização, 
pior a percepção sobre a qualidade de vida. Esses achados reforçam a ideia de que o 
desenvolvimento neuropsicomotor pode ser influenciado por diversos fatores, tais como 
a relação familiar, a relação com cuidadores e as características do ambiente em que a 
criança cresce.  
 
 
 
 
 
 

 


