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Introdução e objetivos: A paralisia cerebral (PC) é descrita como um
grupo de transtornos do movimento e da postura. O cuidador da criança com
PC tem um papel importante no tratamento da criança, pois o mesmo a
acompanha diariamente. O objetivo do estudo é verificar o conhecimento
geral do cuidador sobre paralisia cerebral (PC), e aspectos do tratamento
fisioterapêutico utilizado nas crianças com PC, bem como o entendimento e
prática do cuidador na continuação da fisioterapia em casa para essas
crianças.

Métodos: O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa do
Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Pará sob o
parecer 850.614. Foi realizado um estudo qualitativo, no qual foram
entrevistados cinco cuidadores de crianças com PC. Utilizou-se a entrevista
semi-estruturada como método de coleta de dados. As perguntas exploraram
o conhecimento do cuidador acerca da doença, da atuação da fisioterapia na
paralisia cerebral, e a continuidade do tratamento fisioterapêutico em casa
pelo cuidador, no total de cinco perguntas. As entrevistas foram registradas
em gravador e posteriormente transcritas. A análise dos dados foi feita
através da análise de conteúdo.

Resultado: O baixo nível de conhecimento dos cuidadores acerca da doença
e do tratamento fisioterapêutico foi observado nos resultados, o que pode
comprometer o tratamento e a evolução da criança com PC, pois o
tratamento contínuo é essencial nessa condição para aumentar a
funcionalidade e qualidade de vida do paciente.

Discussão e conclusão: Se faz necessária uma maior interação cuidador-
fisioterapeuta-paciente para o aumento do conhecimento do cuidador em
relação a PC e ao tratamento fisioterapêutico, objetivando a assiduidade do
paciente a fisioterapia e a continuidade da mesma em casa para melhoria da
qualidade de vida dos pacientes.
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