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Introducao: O cuidado centrado na família (CCF) é uma abordagem que respeita os valores, preferências, prioridades e necessidades da
família em sua rotina diária de cuidados à criança. O terapeuta pode contribuir de maneira a direcionar para a família um programa de
intervenção ajustado a sua rotina diária.

Objetivos: (1) Verificar o potencial da aplicação do CCF no contexto brasileiro; (2) Avaliar e proporcionar tratamento fisioterapêutico a
cinco crianças, dentro de neuropediatria, por meio do CCF.

Método: Trata-se de um relato de experiência da aplicação do CCF direcionado para cinco crianças, com condições de saúde variadas,
por meio de uma visita domiciliar semanal, com duração média de 60 minutos cada, durante sete semanas. Foi utilizado um roteiro
padronizado do CCF para as crianças contendo o procedimento a ser realizado em cada visita. A avaliação foi realizada por meio de
instrumentos padronizados conforme a condição de saúde da criança, Alberta Infant Motor Scale (AIMS) nos casos de crianças de alto
risco (biológico) ou atraso no desenvolvimento neuropsicomotor (ADNPM) e a Avaliação da Função Motora Grossa (GMFM) nos casos
de desenvolvimento atípico. As metas de tratamento, sempre dentro do domínio da Atividade e Participação Social da Classificação
Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), foram estabelecidas de forma conjunta entre o terapeuta e as famílias. A
intervenção foi realizada com autorização dos pais, que assinaram um termo de consentimento.

Resultados: A intervenção das crianças de desenvolvimento atípico atingiram as metas inicialmente estabelecidas e o GMFM obtive a
seguinte pontuação para área-meta: criança A (42 meses) pontuação pré-intervenção: 2,26% e pós intervenção: 12,55%; criança B (23
meses), pré intervenção: 30,5% e pós: 34,7%; criança C (32 meses), pré intervenção: 41,8% e pós: 46,2%. A criança D (quatro meses)
teve suas metas atingidas e modificadas ao longo das semanas de intervenção e o AIMS: percentil pré 10 a 25 e pós 50. Já a criança E
(ADNPM, 11 meses) a meta não foi atingida e seu percentil no AIMS manteve-se 10.

Conclusão: O CCF é promissor no contexto da fisioterapia neuropediátrica brasileira e sugerem-se estudos futuros com desenhos
metodológicos que permitam relação de causa-efeito. Em um período relativamente curto a maioria das crianças atingiram as metas
terapêuticas, as famílias se sentiram empoderadas e satisfeitas com os resultados alcançados por suas crianças."
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