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Introdução e objetivos: Crianças com alteração do desenvolvimento
infantil tendem a realizar menos atividades diárias que outras crianças da
mesma idade, que pode estar relacionado ao suporte familiar. Grupo focal é
uma técnica de investigação qualitativa baseada numa entrevista em grupo
que visa compreender como os participantes entendem o tópico de interesse
da pesquisa. O objetivo foi descrever como os pais de crianças com alteração
do desenvolvimento infantil entendem a sua participação no processo de
reabilitação.

Métodos: Foi realizado um grupo focal com pais de 10 crianças com
alteração do desenvolvimento infantil relacionado a diferentes condições de
saúde, que foram encaminhadas ao serviço de reabilitação. Neste grupo,
foram realizadas perguntas sobre vários aspectos do desenvolvimento
infantil que fazem parte da rotina das crianças, incluindo atividades que elas
realizam diariamente, bem como a qualidade destas atividades , como é a
participação dos pais no processo de reabilitação e no desenvolvimento da
independência dos filhos, além da visão destes sobre o papel da família
neste processo. Após, foi realizada análise de conteúdo dos discursos dos
pais.

Resultado: Participaram 10 pais de crianças com síndrome de Down (n=4),
mielomeningocele (n=1), prematuridade (n=2) e encefalopatia não
progressiva da infância (n=3). Os pais reconheceram que são parte
essencial no desenvolvimento infantil e que sua contribuição é fundamental
no processo de reabilitação. Entretanto, eles demonstraram excesso de
confiança nos profissionais de saúde, transferindo as responsabilidades
relacionadas à execução de tarefas motoras somente para o fisioterapeuta e/
ou outros profissionais de saúde, mantendo a criança pouco ativa em
ambiente domiciliar. Eles relacionaram esta redução de atividades em casa
devido ao medo de ocorrer lesões, sugerindo excesso de superproteção.

Discussão e conclusão: Os pais entendem a necessidade de seu
envolvimento ativo no processo de reabilitação, permitindo que metas



concretas sejam criadas, baseadas nas preferências, preocupações,
discussões e observações dos membros da família. O excesso de cuidados e
o medo relacionados à participação dos filhos em atividades domiciliares e
recreação podem comprometer este processo, necessitando de atenção
pelos profissionais que acompanham estas crianças quanto à efetiva
execução de tarefas em ambiente domiciliar.
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