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Introducao: Considerando que a paralisia cerebral é decorrente de um dano cerebral ao sistema nervoso central, acarretando
comprometimentos motores com alterações na movimentação voluntária, tônus, equilíbrio, postura, que podem estar associados a
dificuldades de fala, comprometimento sensorial, entre outros, é razoável esperar que estas alterações repercutam no controle
esfincteriano destes indivíduos.

Objetivos: Analisar o processo de aquisição do controle esfincteriano em crianças com paralisia cerebral.

Método: Estudo observacional, transversal e descritivo, realizado com 31 cuidadores de crianças com paralisia cerebral, submetido e
aprovado no comitê de ética da UCPel sob o número 71042417.0.0000.5339.Os critérios de inclusão foram cuidadores que possuíam
capacidade de comunicação e compreensão, responsáveis por crianças entre 2 e 12 anos com paralisia cerebral. Como critério de
exclusão, cuidadores de crianças com paralisia cerebral associada a outros distúrbios neurológicos. Foi realizada uma entrevista com 33
questões objetivas elaboradas pelas autoras do trabalho e aplicado pelas mesmas. As variáveis de interesse foram a idade do cuidador e
da criança, sexo do cuidador e da criança, escolaridade do cuidador, tipo de cuidador, renda familiar, treinamento esfincteriano,
desenvolvimento motor da criança, como, andar, sentar e falar, orientações sobre o desfralde, independência urinária e fecal, expectativa
sobre o desfralde, e a presença de morbidades como infecção urinária e constipação.

Resultados: O perfil dos cuidadores foi sexo feminino com idade média de 37,2 anos, baixo nível socioeconômico e escolaridade, sendo
que 87,1% dos cuidadores não receberam orientações para o desfralde. Quanto ao perfil das crianças ( n=31), a média de idade ficou em
7,5 anos, sendo 54,84% do sexo masculino. 54,84% (n=17) deambulavam; 64,52% (n=20) sentam sem apoio. A fala está presente em
51,61% (n=16) das crianças. Em relação ao controle esfincteriano, 45,16% (n=14) adquiriram com idade média de 2,9 anos. Dos que não
adquiriram controle esfincteriano, 94,12% (n=16) utilizam fralda durante tempo integral

Conclusão: Foi possível observar no presente estudo, que os cuidadores não receberam orientação quanto ao desfralde. Das crianças
com paralisia cerebral estudada, a maioria ainda não adquiriu o controle esfincteriano, apesar de ter idade para isso."
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