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Introdução e objetivos: O impacto do diagnóstico da Paralisia Cerebral
(PC) gera no âmbito familiar uma crise de perda, e uma tarefa árdua de
aceitar a criança e sua deficiência. O objetivo deste trabalho foi
compreender a percepção de mães de crianças com PC a cerca do
diagnóstico.

Métodos: Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, do tipo
descritivo-exploratório. A população foi selecionada intencionalmente,
composta por 30 mães de crianças com diagnóstico de PC cadastradas e
atendidas no Núcleo de Estudos em Fisioterapia da Faculdade Independente
do Nordeste e na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, em Vitória
da Conquista-BA. Os dados obtidos através das entrevistas foram analisados
por meio da técnica de análise de conteúdo por Bardin. O resultado da
analise de conteúdo foram transcritas em falas relatadas das mães.

Resultado: "Os resultados da analise de conteúdo emergiram 5 categorias:
Orientação profissional ou ausência de orientações pelos profissionais e
sentimentos evidenciados pelas mães frente ao diagnóstico(Tristeza;
Desespero e revolta; Contentamento e aceitação do diagnóstico). No
primeiro eixo temático transcorrem falas de mães com dificuldades para
encontrar apoio social e orientação dos profissionais em relação ao
diagnóstico dos seus filhos: ""Não recebi nenhuma orientação da agente de
saúde, do médico, não recebi orientação em nada, nada"" (M11); A tristeza
foi o sentimento que mais emergiu nas interlocuções das mães: ""Chorei
muito, só chorei, chorei, custou a acreditar que é o primeiro filho"" (M12)"

Discussão e conclusão: Segundo Lazzarotto e Schmidt (2013),
corroborando com este estudo, aponta que a maioria das mães de crianças
com PC, emergiram sentimento de tristeza, em relação aos sentimentos
manifestados frente ao diagnóstico de paralisia cerebral dos seus filhos. O
presente estudo concluiu que existem falhas nas orientações oferecidas
pelos profissionais de saúde a respeito do diagnóstico da criança com
Paralisia Cerebral. Pretende-se com este estudo humanização da assistência
a família de crianças com PC.
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