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Introducao: A paralisia cerebral (PC) é caracterizada por lesão no encéfalo, gerando comprometimento na motricidade, tônus e postura.
Dificuldades no desenvolvimento motor perante o diagnóstico da PC geram medo e mudança na rotina dos familiares, sendo a
responsabilidade maior do cuidado dado à mãe, que experimenta sentimentos como angústia e esperança.

Objetivos: O estudo teve como objetivo verificar a percepção das mães sobre o diagnóstico de seus filhos, sobre o conceito de
desenvolvimento motor e conhecer suas expectativas frente ao tratamento fisioterapêutico de seus filhos com PC.

Método: A pesquisa, aprovada pelo CEP (CAAE 73673017.6.0000.8116), caracterizou-se por uma metodologia quali-quantitativa,
através da técnica do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) onde se descreve e se expressa uma ideia ou posicionamento sobre um dado
tema, preconizado por Lefèvre e Lefèvre. A amostra constituiu-se de mães, que frequentavam, com seus filhos, atendimentos de
fisioterapia numa Clínica Escola em Pindamonhangaba (SP). O roteiro de coleta incluiu primeiro a abordagem das mães e aplicação de
questionário. A entrevista foi realizada em local calmo, com o auxílio de um celular com gravador de voz Samsung modelo S5. Após,
foram transcritas na íntegra e inseridas no programa Qualiquantisoft. Foram retiradas figuras metodológicas: expressões-chave, ideias
centrais e ancoragens para construção do DSC.

Resultados: 10 mães, com idade média de 33,5 anos relataram, como ideias centrais, frente à pergunta (O que é paralisia cerebral para
você?): atrofia cerebral, mal funcionamento do cérebro, paralisia dos membros, atraso motor, paralisia total, hipóxia cerebral e uma mãe
não soube responder. Em se tratando da questão (O que é desenvolvimento motor para você?) identificaram-se as seguintes ideias
centrais: independência, movimento dos membros, novas habilidades, mobilidade e mais uma vez uma mãe não soube responder. Para a
pergunta (O que você espera da fisioterapia para seu filho?) obteve-se: qualidade de vida, autonomia, andar, novas habilidades,
mobilidade e independência.

Conclusão: Conclui-se que as mães entrevistadas, em sua maioria, apresentam boa percepção quanto ao conceito da PC e do
Desenvolvimento Motor e, quanto ao tratamento fisioterapêutico, percebem melhora nas atividades da criança almejando melhora na
qualidade de vida, independência, autonomia, ganho de mobilidade ou a aquisição da marcha."
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