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Introdução e objetivos: A Paralisia Cerebral pode interferir na interação
da criança em diversos contextos, aquisição e desenvolvimento de marcos
motores básicos e consequentemente na efetividade das atividades de vida
diária. As limitações físicas podem comprometer a capacidade da criança em
se adaptar às demandas diárias, prejudicando a interação em diversos
contextos, podendo interferir na Qualidade de Vida. Objetivo: verificar a
correlação do desempenho funcional e qualidade de vida de crianças com
PC.

Métodos: Trata-se de um estudo descritivo, de corte transversal, com
caráter quantitativo, aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (parecer nº
1.118.555). Foram selecionadas crianças com diagnóstico clínico de PC e
seus respectivos cuidadores. Foi aplicado formulário para caracterização da
amostra, GMFCS e o Critério de Classificação Econômica do Brasil. O
Desempenho Funcional das crianças foi avaliado pelo PEDI, e a qualidade de
vida das crianças pelo PedsQL. Utilizou-se o coeficiente de correlação de
Spearman para verificar a correlação do desempenho funcional e qualidade
de vida das crianças, considerando as magnitudes de p: 0,1-0,3 (fraca);
0,4-0,6 (moderada); 0,7-1 (forte).

Resultado: Participaram do estudo 15 crianças com paralisia cerebral e
seus cuidadores. A idade variou de 11 meses a 13 anos, cinco do gênero
feminino e 10 do gênero masculino, 33,3% com PC Leve; 20% com PC
moderada e 46,7 com PC grave. Na avaliação da qualidade de vida da
criança foram constatadas correlações significantes de forte magnitude
entre a capacidade física e as Habilidades Funcionais do Autocuida
(p=0,759; p=0,001) e da Mobilidade (p=0,766, p=0,001); e Dependência do
Cuidador na Mobilidade (p=0,820; p=0,000). Houve correlação significativa
de moderada magnitude entre o Aspecto social e as Habilidades Funcionais
da Mobilidade (p=0537; p=0,039).

Discussão e conclusão: Percebeu-se que o domínio da QV mais
influenciado pelo desempenho funcional da criança foi a capacidade física.
As limitações da criança com Paralisia Cerebral geram maior dependência



da mesma para a realização de atividades rotineiras, o que pode resultar em
prejuízos na Capacidade Física e Aspecto Social. Portanto, denota-se a
importância de atuar positivamente no desempenho motor da criança,
tornando-a cada vez mais independente, impactando positivamente em sua
qualidade de vida.
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