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Introducao: As crianças com Paralisia Cerebral (PC) possuem diversas alterações sensório-motoras, e podem necessitar de auxílio de
seus pais ou cuidadores em atividades de autocuidado. Isso pode ser justificado por sua dependência de assistência para a mobilidade,
assim, ao conhecer melhor suas limitações, o fisioterapeuta é capaz de adequar suas estratégias.

Objetivos: Investigar a relação entre a mobilidade e as habilidades de autocuidado de crianças com PC.

Método: Trata-se de um estudo transversal descritivo, com uma abordagem quantitativa. Os dados foram coletados no Laboratório de
Ensino Prático (LEP) em Fisioterapia da Universidade Franciscana (UFN) e na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)
da cidade de Santa Maria, RS, de abril a maio de 2018. Foram incluídos na pesquisa crianças com até 7 anos de idade e que possuíam o
diagnóstico de PC. Os dados foram coletados após aprovação do Comitê de Ética na Pesquisa (CEP) da Universidade Franciscana (UFN)
sob o número do parecer 2.591.859 e da CAEE 84854318.0.0000.5306. Os dados foram coletados através de uma ficha de avaliação,
contendo dados pessoais da criança, através do Sistema de Classificação da Função Motora Grossa (GMFCS) e da Avaliação Pediátrica
de Incapacidade (PEDI), o domínio de Habilidades Funcionais, especificamente os itens de mobilidade e autocuidado.

Resultados: Participaram do estudo 24 crianças diagnosticadas com PC, sendo a maioria do sexo masculino, com idade média de
3,54±1,74 anos. Houve correlação positiva e forte entre a variável autocuidado e a mobilidade (r2=0,87 ; p=0,00), indicando que quanto
maior a mobilidade, maior é o índice de autocuidado.

Conclusão: Podemos concluir que a mobilidade pode influenciar diretamente nas atividades de autocuidado. A partir disto, o
fisioterapeuta pode adequar suas intervenções com o objetivo de facilitar o desenvolvimento de estratégias terapêuticas, objetivando
estimular e beneficiar essas crianças, melhorando a suas atividades de autocuidado."
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