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Introdução e objetivos: Na prática clínica da fisioterapia institucional
observou-se que apenas as orientações para cuidadores são insuficientes
para auxiliar na evolução do quadro clínico da pessoa com paralisia cerebral
grave. Portanto, foi desenvolvido um programa terapêutico denominado
como Treino Funcional para Cuidadores em que são definidas etapas
importantes para a conscientização da problemática, estudo da
funcionalidade e treinos que favoreçam o desenvolvimento motor global da
pessoa com paralisia cerebral.

Métodos: O programa segue as seguintes etapas: preenchimentos de
protocolos e fichas, avaliação do nível funcional da pessoa com paralisia
cerebral, avaliação do nível de conhecimento do cuidador, aulas teóricas,
treino prático, orientações e reavaliação de ambos os envolvidos. Os
protocolos e fichas utilizados no programa são: a ficha de Anamnese
institucional, Classificação de funcionalidade pela Gross motor function
classification system (GMFCS) e Avaliação para Indicação de Órteses e
Adaptações; Questionário Fisioterapêutico de Treino Funcional para
Cuidadores; e, Avaliação do Quadro Motor do Paciente com Paralisia
Cerebral baseada na Observação da Família sobre o Desenvolvimento
Neuropsicomotor.

Resultado: No decorrer do processo foram realizadas adaptações, tanto na
reformulação dos questionários aplicados para as famílias, quanto nos
conteúdos das aulas teóricas, buscando melhor atender as necessidades
apresentadas pelos cuidadores. O programa garantiu uma ampliação da
prática da fisioterapia institucional, aumentou o interesse das famílias
quanto ao processo de tratamento, e apresentou maior segurança na
execução dos manuseios diários domiciliares, redução das queixas de algias
dos pacientes de nível IV e V, efetivamente durante as atividades de vida
diária, e nos processos de reabilitação.

Discussão e conclusão: O treino funcional para cuidadores possibilitou a
participação mais efetiva da família no processo fisioterapêutico, conforme
preconiza o Projeto Terapêutico Singular do Programa Viver Sem Limites do
Governo Federal, além de possibilitar para o cuidador uma visão mais
adequada sobre evolução do quadro do paciente, prognóstico e tratamento,



possibilitando o desenvolvimento de demandas mais realistas, redução de
faltas, maior vinculação com o fisioterapeuta e com o atendimento realizado.
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