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Introducao: A Paralisia Cerebral (PC) é definida como uma desordem do movimento e da postura, decorrente de uma lesão não
progressiva, mas frequentemente mutável, que atinge o cérebro quando este ainda é imaturo.

Objetivos: Compreender a ótica dos pais das crianças com Paralisia Cerebral diante do diagnóstico e abordagem fisioterapêutica.

Método: Tratou-se de um inquérito, exploratório e descritivo, com seis pessoas escolhidas de forma aleatória, dentre elas cinco mãe e
um pai, realizada na Clínica Escola Materna Infantil da FVJ- Santa Luiza de Marillac, no período de fevereiro a dezembro de 2017,
através de uma avaliação subjetiva e entrevista semiestruturada com perguntas norteadoras. Os dados foram analisados através da
Análise de Bardin e agrupados em categorias. A pesquisa baseou-se na Resolução 466/12 do CNS, referente à pesquisa com seres
humanos com parecer de aprovação do CEP do Centro Universitário Estácio do Ceará com número2.357.829.

Resultados: Sob a Análise de Bardin apresentou-se cinco categorias: Sou pai/mãe de uma criança com Paralisia Cerebral !!!; Ele(a) tem
Paralisia Cerebral, mas é tudo para mim !!!!; O Preconceito X Paralisia Cerebral ... Ele existe sim !!!!; Paralisia Cerebral e suas
Consequências ... Eu sofria muito pelo meu filho (a) !!!! e Fisioterapia ... Eu acredito no Tratamento!!!!, revela a percepção dos
participante o diagnóstico e abordagem fisioterapêutica.

Conclusão: Perceberam-se, a partir de suas falas, como eles construíram os significados sobre o assunto, fazendo relação à
funcionalidade, melhora do desempenho da criança, com uma adaptação positiva dos pais em relação ao diagnóstico de paralisia
cerebral. Os pais afirmaram melhoras na condição dos seus filhos com o tratamento da Fisioterapia."
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