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Introdução e objetivos: 
Geralmente, o tratamen¬to da criança com Paralisia Cerebral (PC) focaliza a doença 
em si, deste modo a saúde física e emocional da mãe, por vezes, é esquecida, ficando 
para esta a função de cuidadora e executora das or¬dens dos profissionais. Esse 
desgaste diário do cuidar e a alta dependência da criança com PC pode acarretar um 
comprometimento da qualidade de vida dessas mães. O objetivo do presente trabalho 
foi verificar a influência das habilidades funcionais e dependência das crianças com PC 
na qualidade de vida (QV) das mães.  
 
Métodos: 
Estudo descritivo, observacional e transversal, de caráter quantitativo, aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE n° 25677713.6.0000.5032). Participaram da 
pesquisa mães de crianças com PC, de ambos os gêneros, atendidas em uma 
instituição em Vitória da Conquista/BA e mães de crianças com desenvolvimento típico, 
de ambos os gêneros, de uma creche na mesma cidade. Foi aplicada a versão brasileira 
do Inventário de Avaliação Pediátrica de Incapacidade-PEDI e o questionário de 
Qualidade de Vida SF-36.  
 

Resultado: 
Houve uma correlação significativa entre a dependência no autocuidado da criança com 
PC e o domínio dor da QV de suas mães (p=0,037). Houve, igualmente, correlação 
significativa entre a dependência na mobilidade das crianças com PC e os aspectos 
emocionais da QV de suas mães (p=0,021) (Tabela 1). Verificou-se que a QV das mães 
de crianças com PC é menor somente no domínio aspectos sociais (p=0,0112) quando 
comparado com mães de crianças com desenvolvimento típico (Gráfico 1).  

Discussão e conclusão: 
Estudos revelam que cuidadores de crianças com paralisia cerebral apresentam alta 
ansiedade, uma frequência considerável de depressão e tem a QV afetada 
negativamente. Conclui-se que devido às crianças com paralisia cerebral demandarem 
mais recursos de suas mães, houve uma relação da dependência dessas crianças nos 
domínios de dor e aspectos emocionais de suas mães, afetando, portanto a qualidade 
de vida dessas cuidadoras. Os dados ainda sugerem que a qualidade de vida de mães 
de crianças com PC é pouco afetada, comparada com a QV de mães de crianças com 
desenvolvimento típico.  
 
 
 
 
 


