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RESUMO 

 
Esta pesquisa objetivou conhecer uma população de cuidadores com vistas a 

obtenção de subsídios para futura implementação de um programa educativo. Foi 

utilizada uma abordagem quali-quantitativa, através de um estudo do tipo 

transversal, exploratório, descritivo, com 82 cuidadores provenientes dos centros 

ADEFAL e APAE, referências na reabilitação de crianças com paralisia cerebral na 

cidade de Maceió (AL). Onde foram utilizados os seguintes questionários: 

conhecimento da doença; escala hospitalar de ansiedade e depressão; qualidade de 

vida SF-36; mini-exame do estado mental; questionário socioeconômico, além de 

uma entrevista semi-estruturada e a filmagem do manuseio e posicionamento da 

criança. Os resultados mostram que mais da metade dos cuidadores avaliados são 

de baixa renda e possuem baixo nível cognitivo. Os cuidadores não reconhecem a 

associação da doença com manifestações clínicas da criança (por exemplo: 

hipertonia, presença de padrões patológicos), ficando a maioria “perdidos” no 

cuidado à criança. Ocorre um desconhecimento do uso adequado do material lúdico 

na melhora da performance motora da criança e dificuldades na realização das 

manobras de manuseio e posicionamento; Os cuidadores apresentam baixa 

qualidade de vida, especialmente nos domínios vitalidade e limitação por aspectos 

emocionais e altas taxas de ansiedade (49%) e de depressão (31%). Apesar de tudo 

isto, alimentam expectativas de soluções “impossíveis”. O conhecer para intervir 

mostra-se, assim, de extrema relevância quando nos propomos a desenvolver 

atividades educativas com estes cuidadores. 

Palavras-chave: 1. Educação em saúde, 2. Paralisia cerebral 3. Cuidadores 4. 

Crianças 
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ABSTRACT 

 
This research aimed to identify a population of caregivers with a view to obtaining 

grants for future implementation of an educational program. We used a qualitative-

quantitative approach, through a cross-sectional study, exploratory, descriptive, with 

82 caregivers from the centers ADEFAL and APAE, references in the rehabilitation of 

children with cerebral palsy in Maceió (AL). Where we used the following 

questionnaires: knowledge of the disease; scale hospital anxiety and depression, the 

SF-36, mini-mental state examination; socioeconomic questionnaire, and a semi-

structured interviews and footage of the handling and placement of the child . The 

results show that over half of carers are assessed for low income and have low 

cognitive level. The caregivers do not recognize the association of disease with 

clinical manifestations of the child (eg, hypertonia, presence of pathological patterns), 

so the are most "lost" in child care. There is an ignorance of the proper use of the 

play material in improving motor performance of children and difficulties in handling 

maneuvers and positioning; Carers have a poor quality of life, especially in the areas 

vitality and emotional aspects of limitation and high rates of anxiety (49%) and 

depression (31%). Despite all this, they feed expectations of "impossible solutions". 

The known to intervene is therefore extremely important when we propose to develop 

educational activities with these caregivers. 

 

Keywords: 1. Health education, 2. Cerebral palsy, 3. Caregivers, 4. Children 
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1.1 - Apresentação 

 

O cuidar de crianças com paralisia cerebral requer mais que vontade e 

iniciativa, uma vez que não podemos cuidar de algo que não conhecemos. A falta de 

conhecimento sobre a doença da criança muitas vezes gera uma sensação de 

desconforto e pensamento de inabilidade em proceder o cuidar por parte daqueles 

que possuem esta função com argumentos do tipo “eu não conheço...” “eu não estou 

pronto para isso...”.  

 

Faz-se necessário esclarecer os cuidados de forma que o cuidador possa 

entender e compreender porque essas crianças possuem suas características 

particulares. Faz-se necessário também compreender a doença para que 

posteriormente entendam como o manuseio e o posicionamento podem melhorar o 

desempenho motor. O cuidador, além de ter esse conhecimento, precisa estar bem 

consigo mesmo, através de uma boa qualidade de vida e de equilíbrio emocional, de 

modo contrário isto se refletirá diretamente na criança que precisa dos cuidados.  

 

Para que possamos desenvolver qualquer atividade educativa é necessário 

conhecer melhor o grupo que receberá essas informações. A nossa pesquisa foi 

realizada em dois locais públicos e centros de referência em atendimento ao 

portador de necessidade especial na cidade de Maceió/AL: ADEFAL (Associação 

dos Deficientes Físicos de Alagoas) e APAE (Associação dos Pais e Amigos dos 

Excepcionais).  

 

Tenho experiência de 12 anos em atendimento de crianças portadoras de 

paralisia cerebral com uma vivência inicial de um grande número de sessões 
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semanais sem a participação direta dos cuidadores, apenas informando o que era 

realizado ao final de cada sessão. A observação crítica sobre este procedimento 

gerou uma mudança em minha forma de conduzir o tratamento, com a redução do 

número de sessões e a adesão dos cuidadores nas sessões de fisioterapia. Em 

decorrência disto foi possível observar maior interesse por parte dos cuidadores 

para obter melhora da performance motora de suas crianças, redução dos gastos 

energéticos e inclusive participação ativa com novas idéias e sugestões para o 

processo de reabilitação de sua criança. 

 

Para que essas novas idéias sejam desenvolvidas, faz-se necessário um 

processo de reabilitação continuada, onde aquilo que foi iniciado no centro de 

reabilitação tenha continuidade no contexto familiar. Mas como continuar algo que 

você não domina? Ou como esperar do cuidador a continuidade do processo de 

reabilitação sem o domínio da condição em que sua criança se apresenta?  

 

Entendemos que se ele não consegue compreender e entender as reações 

físicas e emocionais que a sua criança apresenta, torna-se incapaz de exigir o 

processo de reabilitação continuada. Em decorrência disto, a performance motora da 

criança apresenta-se cada vez mais prejudicada, pois esse cuidador, que é o pilar 

central do processo de melhora desta criança, não pode ser usado na sua amplitude 

máxima. 

 

Frequentemente é possível perceber que as orientações dadas pelos 

profissionais não são absorvidas e reproduzidas no contexto familiar. O cuidador, 

geralmente, não exterioriza a não compreensão e entendimento do que lhe está 
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sendo repassado. Ao não entender o que ocorre com seu filho, as técnicas que 

deveriam ser facilitadoras do desenvolvimento da criança e utilizadas na amplitude 

esperada pelos profissionais de saúde não acontecem, limitando o desenvolvimento 

da criança. A orientação a ser realizada no contexto familiar, que deveria ser um 

recurso facilitador para a melhora da performance motora da criança, transforma-se 

em momento de ansiedade, tensão e angústia por não compreenderem o que está 

acontecendo.  

 

Entendemos que as simples orientações familiares no tratamento de crianças 

portadoras de paralisia cerebral podem não ter sucesso, uma vez que muitas vezes 

são passadas atividades motoras para serem realizadas no contexto familiar sem a 

preocupação de observar se o cuidador tem a compreensão da doença de sua 

criança; frequentemente, os cuidadores ao serem questionados: “Qual o nome da 

doença o seu filho?” simplesmente respondem “É uma doença.” 

 

A sensação do agir diante do desconhecido pode gerar nos cuidadores 

angústia, depressão e/ou ansiedade, vindo à tona o sentimento de incapacidade e 

frustração quanto à possibilidade de ajudar e reabilitar a sua criança. 

 

Todas estas inquietações me impulsionam para o desenvolvimento desta 

pesquisa com o intuito de conhecer melhor os cuidadores de crianças com Paralisia 

Cerebral e assim poder propor atividades educativas que os habilitem a um prática 

mais efetiva e saudável. 
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1.2 - Paralisia Cerebral: uma aproximação teórica 

 
 Para compreender a PC, precisamos considerar que o desenvolvimento 

neurológico se inicia na concepção e o processo de mielinização do sistema nervoso 

central começa no período fetal e continua até a vida adulta, apesar de estar quase 

completo nos dois primeiros anos de vida, quando ocorrem cerca de 80% deste 

processo. As mais rápidas mudanças no grau de mielinização ocorrem nos primeiros 

oito meses de vida e, em algumas áreas, tal processo se estende até o final do 

segundo ano de idade, prosseguindo até a vida adulta em outros casos, em um 

ritmo bastante lento (CÂNDIDO, 2004). 

 

 O simpósio de Oxford, em 1958, definiu a paralisia cerebral (PC) como um 

distúrbio motor qualitativo persistente devido à interferência não progressiva no 

desenvolvimento cerebral, surgindo antes dos três anos de vida (MAKEITH et al., 

1959). Porém a definição mais citada é que PC é um termo amplo, que abriga um 

grupo não progressivo, mas geralmente mutável, de síndromes motoras secundárias 

a lesão ou anomalias do cérebro que acontecem nos estágios precoces do seu 

desenvolvimento. Nery (1983), Machado et al. (1987) e Brandão (1992) definem 

paralisia cerebral como distúrbio de função motora devido a lesões cerebrais 

ocorridas no sistema nervoso central no período de desenvolvimento. O distúrbio 

funcional do paralítico cerebral vai se estruturando com o passar do tempo e 

manifestando-se através de uma semiologia evolutiva. 

 

 Paralisia Cerebral pós-natal é definida como distúrbio da postura e movimento 

secundários a uma lesão não-progressiva no cérebro que ocorreu entre quatro 

semanas e dois anos de vida, reconhecendo que as mudanças mais importantes na 



6 

Márcia Zanon. Cuidadores de crianças portadoras de paralisia cerebral no município de Maceió: conhecer para intervir 

 

mielinização ocorrem antes do terceiro ano de vida. A principal causa de PC pós-

natal é infecção do SNC, as meningoencefalites bacterianas e suas seqüelas, 

lembrando que, em geral, são de difícil diagnóstico nos primeiros meses de vida e 

que por isso podem passar despercebidas, só se revelando por suas seqüelas, ou 

por exame que mostre passado de infecção do SNC. 

 

O paciente portador de Paralisia Cerebral freqüentemente tem distúrbios 

associados decorrentes do insulto cerebral, como deformidades ósseas, retardo 

mental, convulsões, constipação, entre outros e cabe à equipe multidisciplinar estar 

alerta para interferir dando-lhe tratamento adequado quando houver intercorrências 

e no papel de orientadores da família. A equipe ainda possui papel importante na 

prevenção da PC, quando assiste a um parto laborioso e procede as manobras 

adequadas de reanimação neonatal, na orientação no alojamento conjunto e na alta 

para casa, ou no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, detectando 

anormalidades ou fazendo o diagnóstico precoce de infecções e outras causas de 

PC. Existem numerosas afecções que acometem o sistema nervoso central ainda 

numa fase em que o cérebro está imaturo 

 

 O diagnóstico etiológico é feito basicamente através da história clínica; 

todavia, nem sempre os antecedentes são reconhecidos com certeza e cerca de 20 

a 30% dos casos não têm fatores de riscos aparentes relacionados. O diagnóstico 

da PC deve ser baseado em uma história clínica completa, na avaliação física e 

neurológica da criança, ou seja, nas manifestações motoras que constituem sua 

principal característica clínica. São comuns os achados de retardo no 

desenvolvimento, presença de reflexos arcaicos, anormalidades tônico-posturais, 
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hiperreflexias e sinais patológicos, como Babinski. Tais manifestações podem mudar 

com a evolução da criança, e seu transtorno funcional ir se estruturando com o 

tempo. Ao tentar adaptar-se à falta de controle sobre os movimentos, a fibra 

muscular sofre encurtamentos, com conseqüentes deformidades ósseas. Esta 

evolução será determinada pelo momento em que houve o insulto ao SNC e pelo 

processo de plasticidade e adaptação cerebral (PIOVENSANA et al., 2002). Devido 

à interação de transtorno de padrões motores próprios da lesão e do processo de 

maturação do SNC (que põem em ação novas áreas e funções), aparecem ao longo 

dos meses (e inclusive de anos) as distonias tardias, com sinais clínicos que não 

eram evidentes nos primeiros estágios e que podem dar uma falsa imagem de 

progressividade. 

 

 Entretanto, como a paralisia cerebral é raramente diagnosticada até pelo 

menos vários meses após o nascimento, a causa precisa da lesão cerebral numa 

criança é freqüentemente especulativa.  

 

O trabalho de Iida et al. (1992) tentou uma comparação dos efeitos da 

condição hipóxico-isquêmica perinatal com as pressões sistólica e diastólica, pH e 

gases sanguíneos, e para tanto, autopsiaram 44 crianças com diagnóstico de asfixia 

perinatal, das quais excluíram 11 que apresentaram isquemia cerebral pré-natal e 

hemorragia intracraniana maciça com dilatação ventricular ou hemorragia na 

substância branca; restaram 33 casos perinatais, das quais 17 não apresentavam 

leucomalácia periventricular e que serviram de grupo-controle para os restantes 16, 

que apresentaram leucomalácia periventricular à necropsia. Os 16 casos foram 

divididos em 4 grupos: focal (6 pacientes com um foco necrótico ou múltiplos na 
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substância branca profunda lateral dos ventrículos); espraiado (4 casos cuja 

leucomalácia periventricular estendia-se na substância branca profunda, poupando 

áreas subcorticais); difuso (3 pacientes com lesão difusa na substância branca, 

incluindo áreas subcorticais dos hemisférios, sem envolvimento da substância 

cinzenta); encefalomalácia multicística (3 pacientes com envolvimento da substância 

cinzenta). Os 33 pacientes tiveram suas medidas de pressão sanguínea, pH e gases 

comparadas nos seus níveis mais baixos e altos. Verificaram a importância da 

hipotensão e hipoperfusão na gravidade das lesões, isto é, a hipocapnia e a 

hipotensão estão estreitamente relacionadas com a leucomalácia neonatal, e quanto 

mais baixas aquelas medidas, mais difusas e intensas as lesões. Não tiveram 

significado a idade gestacional, a idade pós-natal à morte, o peso de nascimento, 

hemorragia ventricular leve ou sepses, embora houvesse uma tendência do grupo 

da leucomalácia espraiada de se relacionar com menor idade gestacional e baixo 

peso ao nascer. 

 

 Devido à heterogenicidade de conceitos, bem como as dificuldades de se 

estabelecer critérios diagnósticos uniformes, já que não é uma doença de notificação 

compulsória e nem sempre é reconhecida por pais e médicos assistentes, é uma 

tarefa um tanto quanto difícil determinar incidência e prevalência da PC (IIDA et al., 

1992). 

 

 A PC tem mantido a mesma incidência de 7:1.000 nos países 

subdesenvolvidos, considerando todos os níveis da PC;  contudo, a prevalência das 

formas moderadas e severas está entre 1,5 e 2,5 por 1.000 nascidos vivos nos 

países desenvolvidos.. Nos países subdesenvolvidos, calcula-se que em relação às 
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crianças em idade escolar freqüentando centros de reabilitação, a prevalência seja 

de 2:1.000. Na Inglaterra admite-se a existência de 1,5:1.000 pacientes. No Brasil 

não há estudos conclusivos a respeito e a incidência depende do critério diagnóstico 

de cada estudo. Sendo assim, presume-se uma incidência elevada devido aos 

poucos cuidados com as gestantes.  

 

 Nos Estados Unidos admite-se a existência de 550 a 600 mil pacientes sendo 

que há um aumento de 20 mil novos casos a cada ano. Segundo Salter (1985), há 

muitas causas de paralisia cerebral e qualquer condição que leve a uma 

anormalidade do cérebro pode ser responsável. As causas mais comuns são: 

desenvolvimento congênito anormal do cérebro, particularmente do cerebelo; anoxia 

cerebral perinatal, especialmente quando associada com prematuridade; lesão 

traumática do cérebro no nascimento, geralmente decorrente de trabalho de parto 

prolongado, ou uso de fórceps; eritroblastose por incompatibilidade de fator Rh; 

infecções cerebrais (encefalite) na fase inicial do período pós-natal. 

 

Uma das classificações da Paralisia Cerebral se faz baseada no envolvimento 

motor do paciente. Por este aspecto, a Paralisia pode se manifestar com 

Espasticidade, Movimentos Involuntários, Rigidez, Ataxia, Hipotonia e Mista 

(CÂNDIDO, 2004).  

 
 A primeira pode ser definida como aumento do tono muscular que pode ser 

apreciado pela flexão e extensão passiva dos vários grupos musculares 

examinados, observando um aumento na resistência ao movimento passivo; após a 

resistência inicial pode haver relaxamento (como na abertura de um canivete) 

(SCHWARTZMAN, 2004). Está presente na lesão dos tratos piramidais, usualmente 
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no córtex motor (giro pré-central). Além da espasticidade, hiperreflexia nos tendões 

profundos, clônus e Babisnki são outros sinais piramidais. Crianças afetadas tendem 

a desenvolver deformidades articulares e este é o tipo mais freqüente de PC 

(CÂNDIDO, 2004). A avaliação do tono muscular se apóia, em geral, na apreciação 

subjetiva do examinador, podendo levar a interpretações discutíveis, principalmente 

nos casos em que a alteração é discreta. 

 

 Uma segunda forma se manifesta com atividade motora involuntária 

acentuada por estresse emocional e ocorre em lesões nos gânglios da base. 

Normalmente, estes centros inibem movimentos rítmicos espontâneos que se 

iniciam no córtex cerebral. Os movimentos involuntários são usualmente 

classificados de acordo com as suas características: coreoatetóide (combinação 

entre movimentos coréicos e atetóides) e distônicos. Os movimentos coréicos são 

generalizados, rápidos, arrítmicos e de início súbito. Os movimentos atetóides são 

contínuos, uniformes e vagarosos. A distonia é caracterizada pela mudança 

intermitente entre os movimentos secundários à contração simultânea de músculos 

flexores e extensores envolvendo as extremidades, pescoço e tronco. Movimentos 

distônicos comumente determinam posturas bizarras que perduram por um período 

variável, seguido de relaxamento (CÂNDIDO, 2004). 

 

 Na Rigidez, o distúrbio de movimento também é conseqüente a lesões nos 

núcleos da base, relacionadas a uma hipertonia generalizada secundária a uma 

contração contínua da musculatura flexora e extensora (CÂNDIDO, 2004). 
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 A Ataxia é caracterizada principalmente por marcha rude com alargamento da 

base, secundária à falha no equilíbrio. Está relacionada a lesões cerebelares ou dos 

tratos cerebelares. Outros sinais clínicos são disdiadococinesia, dismetria, 

movimentos decompostos, nistagmo e disartria. A ataxia está mais freqüentemente 

associada à hipoplasia cerebelar e é rara na PC.  

  

As formas mais freqüentemente encontradas são mistas: ataxia e 

espasticidade com predominância de uma ou de outra (CÂNDIDO, 2004). Quadros 

como ataxiatelangiectasia, tumores da fossa posterior, anomalia de Dandy-Walker, 

hidrocefalia e várias condições geneticamente determinadas podem estar presentes 

(SCHWARTZMAN, 2004). 

 

 A forma hipotônica corresponde a uma diminuição à resistência a movimentos 

passivos e é uma condição rara na PC. Geralmente está presente na criança que, 

quando atingir um nível maior de maturidade cerebral, apresentará coreoatetose, 

ataxia ou até mesmo espasticidade. A hipotonia, em geral acompanhada por 

hiperreflexia, em um número pequeno de crianças dura toda a vida. 

Freqüentemente, tais crianças têm deficiências cognitivas e motoras graves. Existe 

ainda a forma mista que consiste na combinação das alterações de movimentos 

descritas. O termo misto não deveria ser utilizado indiscriminadamente, devendo os 

sintomas motores predominantes determinar a classificação (CÂNDIDO, 2004). 

 

 A paralisia Cerebral pode também ser classificada baseada na topografia em 

monoplégica, hemiplégica, paraplégica, diplégica, triplégica e tetraplégica. 
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 A Monoplegia é uma condição rara, na qual apenas um membro é afetado. 

Em geral, a desordem motora é a espasticidade. A Hemiplegia envolve os membros 

superior e inferior do mesmo lado. Um número significativo de pacientes tem déficit 

sensorial cortical com estereognose anormal, dois pontos de discriminação e senso 

de postura. Hemianopsia também é encontrada com freqüência e pode representar 

uma dificuldade para o indivíduo, especialmente ao dirigir. Apesar de a 

espasticidade ser a desordem motora mais freqüente, crianças com movimentos 

involuntários unilateralmente são encontradas com facilidade. Na Paraplegia, as 

alterações observadas estão restritas aos membros inferiores. Uma descrição 

precisa é extremamente importante, pois se a criança tem uma paraplegia 

verdadeira, PC não é mais o diagnóstico de escolha, devendo ser considerados 

lesão medular ou paraplegia espástica hereditária (CÂNDIDO, 2004). 

 

 A Diplegia ocorre quando as extremidades superior e inferior estão 

envolvidas, as pernas mais que os braços. Comumente está relacionada à 

prematuridade (CÂNDIDO, 2004). Nesta forma de PC vários fatores etiológicos têm 

sido identificados tais como malformações congênitas do SNC, sangramentos 

ocorridos durante a gestação e, a mais freqüente, prematuridade. Nos prematuros a 

diplegia ocorre, em geral, em conseqüência de leucomalácia periventricular 

(SCHWARTZMAN, 2004). 

 

Na Triplegia há o envolvimento predominante de três membros, geralmente 

as duas pernas e um braço; a espasticidade é a desordem motora mais freqüente. A 

Tetraplegia envolve os quatro membros, tronco, pescoço e cabeça. A desordem de 

movimento pode ser a espasticidade, coreoatetose ou uma forma mista. O termo 
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“envolvimento total do corpo” foi aceito como mais apropriado, pois a paralisia dos 

quatro membros, sem o envolvimento do tronco é rara.  

 

Em populações desprivilegiadas, a tetraplegia – freqüentemente associada à 

anoxia severa ou traumatismo cerebral – é mais predominante que a diplegia. A 

explicação adequada para esta diferença pode estar relacionada à diminuição da 

mortalidade neonatal dos prematuros com o advento das unidades de tratamento 

intensivo neonatais. Quanto a gravidade, o aspecto funcional é o mais relevante e o 

grau de envolvimento motor pode ser classificado como leve (apenas alterações 

finas de movimento), moderada (dificuldade variável em relação à fala e a 

movimentos grosseiros, mas as atividades diárias são realizadas sem mais 

problemas) e grave (incapacidade para andar, usar as mãos e falar) (CÂNDIDO, 

2004). 

 

1.3 - O tratamento fisioterapêutico da criança com paralisia cerebral 

 

  O processo terapêutico é realizado através de duas práticas diversas e 

complementares. A primeira compreende a atuação direta dos diferentes 

profissionais da equipe de reabilitação junto aos portadores de paralisia cerebral em 

sessões terapêuticas específicas. Neste sentido, a fisioterapia é de fundamental 

importância no acompanhamento do paciente com Paralisia Cerebral e usa 

diferentes métodos de tratamento. Alguns dos mais conhecidos e usados são: 

Bobath, Phepls, Kabat, Rood, Temple Fay e o Petõ entre outros; sendo muito 

comum a associação dos métodos. 
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 O método Bobath se baseia na inibição dos reflexos primitivos e dos padrões 

patológicos de movimentos, pretendendo proporcionar à criança experiência 

sensorial de tônus normal e do movimento. Esta técnica trabalha a inibição-

facilitação, a supressão dos reflexos tônicos primitivos que impede o controle da 

atividade muscular e técnicas de facilitação que permitem o aparecimento de 

reações de equilíbrio e endireitamento. 

 

 O método Phelps trabalha com grupos musculares por etapas, até chegar à 

independência motora e a praxias complexas. Tem como fundamento a reeducação 

do músculo ou do grupo muscular por etapas, abrangendo 15 técnicas ou 

modalidades de tratamento. Foi o método pioneiro no atendimento integral à criança 

com PC. 

 

 O método Kabat utiliza estímulos proprioceptivos facilitadores das respostas 

motoras, partindo de respostas reflexas e chegando à motricidade voluntária. É 

válido tanto para neurônios centrais como para neurônios periféricos. Os receptores 

proprioceptivos podem ser estimulados pelas técnicas de resistência máxima, 

resistência nos músculos estriados, pelos padrões de movimento em massa, 

estímulo dos reflexos e a técnica de inversão de antagonistas. 

 

O método Rood usa estímulos térmicos, fricção, pressão, batimentos leves 

sobre as protuberâncias ósseas, estimulando os receptores extereoceptivos e 

proprioceptivos. Já o método Temple Fay usa padrões progressivos de movimentos 

baseados em reflexos simples e a utilização de padrões motores primitivos e 

reflexos patológicos com a finalidade de promover coordenação dos movimentos do 
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corpo. O método Petõ é baseado na regulação do movimento a partir de ordens 

verbais. 

 

A hidroterapia, hipoterapia, eletroterapia, musicoterapia entre outros métodos, 

poderão ser instituídos conforme a necessidade da criança e indicação da equipe. 

 

 A segunda prática é a orientação familiar, que pretende instruir familiares 

sobre as formas mais indicadas de abordagem da criança. Essas instruções, de 

caráter bastante abrangente, envolvem desde orientações sobre as formas ideais de 

proceder quanto à alimentação, vestuário, higiene até as abordagens motoras, 

lúdicas e comportamentais ideais (GUAZZELLI, 2001).  

 

 A expectativa é de que a família adote as formas de abordagem propostas 

pelos profissionais de saúde, já que do ponto de vista técnico, essas seriam as mais 

indicadas para promover o desenvolvimento comprometido dessa criança. Crê-se 

que a qualidade do tratamento e a evolução da criança sejam fortemente 

influenciadas pela abordagem terapêutica oferecida no seu dia-a-dia através da 

atuação dos cuidadores (GUAZZELLI, 2001). 

 

 Segundo Bobath (2001), qualquer que seja o tratamento ao qual a criança 

esteja submetida não será efetivo se essa experiência não for transferida para 

atividades de seu cotidiano. As orientações devem ajudar os cuidadores a entender 

o porquê de a criança não conseguir realizar certos movimentos e por que os outros 

movimentos são feitos com anormalidades e muito esforço. Entendendo que as 

posturas e movimentos anormais de seus filhos fazem parte de uma condição que 
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pode ser modificada e melhorada, os pais sentem-se motivados a ter uma 

participação ativa no processo de reabilitação. 

 

 Finnie (2000) sugere diversas formas de brincar com as crianças com 

paralisia cerebral, orientando os pais sobre as maneiras mais adequadas de 

carregar, higienizar e alimentar seus filhos, propondo utensílios e adaptações que 

em muito facilitarão o cotidiano dos pais de crianças com deficiência. Uma vez que a 

criança faz parte de uma unidade familiar, o profissional deve programar o 

tratamento, visando beneficiar tanto a criança como sua família. Assim, provocar 

uma melhora na criança refletirá na sua família, e o que se conseguir em relação à 

conscientização da família refletirá na criança. 

 

A carência de orientação aos cuidadores para o manuseio da criança com 

paralisia cerebral pode constituir um obstáculo no processo de intervenção e no 

desenvolvimento da criança interferindo na aquisição das habilidades motoras. Um 

dos papéis do fisioterapeuta é orientar os cuidadores em como modificar suas 

atividades de rotina para que cada tarefa diária seja usada para reforçar os padrões 

motores desenvolvidos com a criança durante as sessões de terapia. Nosso papel 

como profissionais é oferecer aos cuidadores orientação e suporte, e não torná-los 

terapeutas experientes ou substituir seus papéis (FINNIE, 2000; TABAQUIM et al., 

2004). 

 

O potencial da criança para crescer, e se desenvolver depende essencialmente 

da presença de cuidadores dedicados e de um ambiente estimulante. O 

conhecimento das características do desenvolvimento e de aspectos da doença 
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pode contribuir para que os cuidadores entendam e aceitem a criança e para que 

compreendam seu comportamento (SPREDMAR, et al. 2001). 

 

Os pais e familiares do portador de deficiência necessitam de informações 

sobre a natureza e extensão da excepcionalidade, sobre os recursos e serviços 

existentes para a assistência, tratamento e educação, e sobre o futuro que se 

reserva ao portador de necessidades especiais. No entanto, a informação 

puramente intelectual é notoriamente insuficiente, pois o sentimento das pessoas 

tem mais peso que os seus intelectos. Portanto, auxiliar os familiares requer prestar 

informações adequadas que permitam aliviar a ansiedade e diminuir as dúvidas 

(SILVA, 2002). 

 

Um dos desafios dos cuidadores em controlar a doença crônica de sua criança 

é lidar com as exigências dos cuidados de vida diária. Em alguns casos, a 

inabilidade de cuidar e controlar essa doença pode provocar danos psicológicos e 

afetar a saúde física do cuidador (ONES et al., 2005). 

 

 Tornam-se, assim, essenciais para o sucesso do tratamento da criança 

portadora de Paralisia Cerebral, medidas de suporte e de educação aos cuidadores. 

  

1.4 - O cuidado aos cuidadores 

 
O profissional de saúde preocupa-se em cuidar de indivíduos que possuam 

alguma doença ou sejam suscetíveis a ela, esquecendo-se, freqüentemente, do 

cuidador. Os mesmos são susceptíveis a desequilíbrios em sua saúde por não 

possuírem assistência necessária diante dos serviços prestados.  
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O cuidado aos cuidadores é de grande valia na reabilitação das crianças 

portadoras de Paralisia Cerebral (PC), pois, sem a colaboração do contexto familiar, 

não haveria melhora nos seguintes aspectos: conhecimento da doença, manuseio, 

posicionamento e habilidades para as atividades de vida diária (LOPES, 2002).  

 

 Os cuidadores são pilares fundamentais no bom desempenho de um 

tratamento que envolva orientações domiciliares. São eles que devem estar cientes 

de sua importância e motivados a pôr em prática os enfoques que o profissional da 

saúde ensina ao efetivar as orientações (KUDO, 1990). 

 

O cuidador primário é a pessoa que está diretamente relacionada com o 

dependente funcional e está disposto a tomar decisões por ele. Assim como a cobrir 

necessidades básicas realizando as tarefas de ajuda, determinando como, quando e 

onde tem que dar (TABLAS, 2006). 

 

A carência de orientação por parte dos cuidadores pode constituir um obstáculo 

no processo de intervenção e aplicabilidade do conhecimento. No entanto, as 

orientações fornecidas através de programas educativos contribuem no processo de 

desenvolvimento da criança (FINNIE, 2000; TABAQUIM et al., 2004). 

 

Tecklin (2002) reafirma que quando os cuidadores compreendem e interpretam 

a doença da criança existe uma maior facilidade na aceitação e no convívio, pois ela 

passa a ser vista como um membro atuante da família.  
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“A orientação familiar representa uma prática largamente 

preconizada em fisioterapia, não só nos casos de PC, mas também 

em outras disfunções. Ela consiste basicamente na elaboração, a 

partir dos conhecimentos científicos disponíveis, de um conjunto de 

prescrições, de dificuldade variável, que serão transmitidas aos 

familiares (GUAZZELLI, 2001, p. 5)”. 

 

 Dentro do núcleo familiar é sobre a mãe que recae o maior número de 

responsabilidades e tarefas relacionadas com o tratamento da criança portadora de 

paralisia cerebral. A presença da figura materna é muito significativa nos serviços de 

reabilitação. São as mães que normalmente conduzem os filhos às terapias, 

dedicando longos períodos de tempo a essa tarefa, enquanto abdicam de outras 

atividades em favor da demanda e exigências a que o tratamento obriga 

(GUAZZELLI, 2001). 

 

 Uma vez que cabe ao cuidador primário, especialmente às mães, conforme 

citado anteriormente, a tarefa de atender as demandas e exigências no cuidar da 

criança portadora de paralisia cerebral e esta muitas vezes possui a necessidade de 

assistência a todo momento, ao cuidador é apresentado uma situação de falta de 

tempo para cuidar de si mesmo. Deve-se também considerar que o cuidar destas 

crianças esgota a condição física e emocional dos cuidadores, que esperam na 

resposta de melhora no quadro da criança a expectativa de diminuição futura das 

tarefas de cuidado. Todos estes fatores comprometem a qualidade de vida destas 

pessoas. 
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A utilização de instrumentos e questionários sobre a qualidade de vida tem sido 

reconhecida como uma importante área do conhecimento científico no campo da 

saúde. Na prática clínica, eles podem identificar as necessidades do paciente e 

avaliar a efetividade da intervenção (CARR et al., 1996). 

 

O termo qualidade de vida envolve características como: satisfação das 

necessidades e desejos individuais, participação em atividades que permitam o 

desenvolvimento pessoal, auto realização e uma comparação satisfatória entre si 

mesmo e os outros (SOUZA et al., 2006). 

 

“Embora não haja um consenso a respeito do conceito de qualidade 

de vida, três aspectos fundamentais referentes ao construto 

qualidade de vida foram obtidos através de um grupo de experts de 

diferentes culturas: (1) subjetividade; (2) multidimensionalidade; (3) 

presença de dimensões positivas (ex. mobilidade) e negativas (ex. 

dor). O desenvolvimento desses elementos conduziu a definição de 

qualidade de vida como “a percepção do indivíduo de sua posição na 

vida no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive e 

em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e 

preocupações”. O reconhecimento da multidimensionalidade do 

construto se reflete na estrutura do instrumento baseada em seis 

domínios: domínio físico, domínio psicológico, nível de 

independência, relações sociais, meio ambiente e espiritualidade / 

religião / crenças pessoais” (FLECK et al., 1999, p. 20). 
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Em estudo realizado por Westphal et al (2005) comparando a qualidade de vida 

e sobrecarga dos cuidadores de pacientes com epilepsia por esclerose mesial 

temporal  e epilepsia mioclonica juvenil (EMJ), utilizando o SF-36, observou-se que a 

sobrecarga interferiu significativamente na qualidade de vida dos mesmos na 

maioria dos domínios embora os cuidadores de pacientes com EMJ tenham 

revelado impacto em domínios que medem aspectos da saúde emocional e física.  

 

A literatura indica que o fato de se ter uma criança portadora de necessidade 

especial no contexto familiar pode ser ou não um evento estressante, mas traz 

conseqüências para todos os membros da família em maior ou menor grau, 

dependendo do funcionamento da mesma (SILVA, 2002).  

 

 Segundo Jorgensen et al. (2008), mesmo em países desenvolvidos, a pessoa 

que presta cuidados informais a portadores de doenças neurológicas renuncia a seu 

tempo de lazer e de trabalho para ficar a cargo da pessoa que padece da 

incapacidade, embora tal função devesse ser assumida por órgãos públicos. Assim, 

os custos dos cuidados informais representam um peso significativo nos custos 

totais ocasionados pelas enfermidades crônicas, interferindo na condição social e 

reduzindo, às vezes, a qualidade de vida do cuidador (McDAID, 2001). 

 

 Outro risco importante para o cuidador é a ansiedade, ou seja, um estado 

caracterizado por sinais e sintomas inespecíficos que juntos trazem uma sensação 

desagradável de apreensão, expectativa e medo em relação ao futuro (TAKEI et al., 

1999).  
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 A ansiedade é desencadeada por sentimentos em relação à sobrevida da 

criança, ao seu desenvolvimento motor e as dificuldades do cuidado a longo prazo. 

Silva (2002) comenta que as dificuldades do cuidado com a criança especial acabam 

provocando limitações e restrições aos cuidadores. 

  

 Estudando o impacto que as diferentes doenças têm sobre a qualidade de vida, 

produtividade e incapacidade social, a Organização Mundial de Saúde afirma que a 

depressão será, em futuro próximo, a segunda maior causa de incapacidade, 

perdendo apenas para as doenças cardiovasculares (PORTO, 1999).  

 

 Alguns estudos destacam que as mães de crianças deficientes mentais 

apresentam taxas mais altas de depressão e enfrentam mais problemas com o 

ajustamento psicológico que os pais e, também, que as mães de crianças com 

desenvolvimento normal. Tais estudos afirmam ainda que não houve resultados 

significativos quanto à vivência da depressão entre os dois tipos de famílias, mas, 

com relação à instabilidade emocional, alguns estudos concluem que os genitores 

de crianças deficientes mentais são mais instáveis emocionalmente que os genitores 

de crianças com desenvolvimento normal (SILVA, 2002). 

 

 Existe inter-relacionamento entre o sofrimento psíquico da família e o 

sofrimento do paciente, com conseqüências diretas sobre ambos. Rezende et al. 

(2005) encontraram elevadas freqüências de ansiedade e de depressão em 

cuidadores (superiores a 70% e 50%, respectivamente). 
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 Como sintoma, a depressão pode ser caracterizada por alteração do humor 

ou labilidade emocional e ser secundária a respostas em situações estressantes 

ou a circunstâncias sociais e econômicas adversas (PORTO, 1999). 

 

A prevalência de transtornos ansiosos é duas a três vezes maior em mulheres 

que em homens e sua base etiológica associa modelos comportamentais e 

neurofisiológicos de origens filogenéticas antigas, apresentadas a nós na forma do 

medo (TAKEI, 2008a). Já a depressão atinge ao menos 2-3/100 homens e 5-10/100 

mulheres atualmente. A expectativa durante toda a vida é de 10% para homens e 

20% para mulheres. A idade média de início do quadro é de 40 anos, sendo que 

50% ocorrem antes dos 40 anos e 10% ocorrem após os 60 anos. Há um pequeno 

pico na adolescência, fase na qual a síndrome pode ser confundida como parte da 

"adolescência normal". Pode atingir qualquer raça, havendo risco aumentado para 

os pacientes que possuam parentes de primeiro grau com história de alcoolismo, 

depressão ou que tenham história de perda de um dos pais antes dos 13 anos 

(TAKEI, 2008b). 

 

 Os cuidadores de crianças portadoras de paralisia cerebral podem 

apresentar uma freqüência maior do que estes padrões em função do grande stress 

físico e mental a que estão submetidos e não obstante a este risco, há o fato da 

maioria dos cuidadores serem mulheres. O cuidador primário, geralmente a mãe, 

pode experimentar diversos fatores de stress. As mães de crianças com paralisia 

cerebral não apenas necessitam superar as dificuldades e complicações que surgem 

da condição de suas crianças mas, também, precisam enfrentar os desafios de não 

serem capazes de satisfazer as suas próprias necessidades sociais (ONES, 2005). 
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1.5 - Desenvolvimento de atividades educativas com os cuidadores 

 
Apesar da falta de estudos que observem de forma apropriada o nível 

cognitivo dos cuidadores de crianças portadoras de paralisia cerebral, deve ser 

considerado o fato de que quanto menor o nível cognitivo deste cuidador, mais difícil 

se torna a possibilidade de compreensão das orientações fornecidas pelos 

profissionais de saúde e a aplicabilidade dos aprendizados adquiridos por meio dos 

programas de ensino. Associado a isto é importante conhecer o nível 

socioeconômico destes cuidadores e o impacto do benefício financeiro fornecido 

pelo governo a estas famílias. O entendimento destas informações permitirá uma 

melhor adequação de um programa educativo à realidade destes cuidadores. 

 

O conhecimento demonstrado pelas mães sobre o diagnóstico de suas 

crianças é, na maioria das vezes, simplificado. Ora citam o nome, ora citam a causa 

ou conseqüências sem, no entanto, estabelecerem relação entre eles e o 

entendimento real sobre o efeito da estimulação e dos atendimentos e orientações 

em favor da criança.  

 

Uma das questões frequentemente formuladas pelos pais é no sentido de 

querer saber se a criança vai andar de forma independente e quando, tornando-se 

necessária muita cautela na forma de dar as respostas (SCHWARTZMAN, 2004). 

No entanto, as conseqüências da paralisia cerebral sobre o desenvolvimento da 

criança são facilmente percebidas, facilitando a compreensão da necessidade de 

atendimentos especializados pelos pais, mesmo sem uma noção concreta do que 

está ocorrendo. 
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É importante que os profissionais esclareçam os pais sobre o diagnóstico da 

Paralisia Cerebral enfatizando principalmente a relação entre o diagnóstico e as 

conseqüências apresentadas por ela. Há necessidade de acompanhamento 

psicológico dos pais, para que reestruturem suas vidas de forma que a deficiência 

do filho não possa ser considerada como o único fator causal para que a família 

abdique de seus sonhos e planos (PETEAN et al., 2000). 

 

A prática de orientações domiciliares representa a base do tratamento de toda e 

qualquer doença. A partir do momento que se estabelece a relação Fisioterapeuta-

paciente tem-se a oportunidade do profissional estender suas finalidades 

terapêuticas além do trivial, por meio da orientação domiciliar, constituindo-se a 

aliança necessária em direção ao sucesso terapêutico. A realização destas 

orientações representa um universo complexo que exige conhecimento, técnica e 

dedicação por parte do profissional, além de uma total integração com a família e o 

paciente (YASUE, 2004).  

 

O tratamento e o manuseio de crianças portadoras de paralisia cerebral 

requerem o esforço combinado dos cuidadores, profissionais e da própria criança. 

Aos cuidadores, cabe a parte ativa do programa de reabilitação por meio do 

ajustamento contínuo dos procedimentos adotados com a criança em seu contexto. 

Aos profissionais, a tarefa de orientar e adaptar os recursos terapêuticos 

intervenientes para a praticidade objetiva da utilização dos recursos diários e da 

manutenção dos estímulos necessários ao desenvolvimento neuro-sensorial e 

psicossocial da criança. À criança cabe a participação ativa pelos aspectos 
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intrínsecos da sua personalidade motivadora (FINNIE, 2000; ALLEGRETTI et al., 

2002; TABAQUIM et al., 2004). 

 

É relevante a orientação aos cuidadores no cenário familiar utilizando-se dos 

recursos disponíveis que propiciem estímulos e intervenções para a independência 

funcional da criança melhorando os seguintes aspectos: adequação do tônus, 

correção e controle das posturas e movimentos que estejam alterados e 

desordenados e que, em conseqüência da doença, esteja prejudicando o 

desenvolvimento das aquisições motoras (LOPES, 2002). 

 

 Associado às orientações individuais, são também muito utilizadas as práticas 

educativas grupais. Souza (2007) comenta o processo de ensino-aprendizagem que 

visa a promoção da saúde nestas práticas onde o profissional exerce o papel de 

mediador, propondo estratégias no intuito de oferecer caminhos que possibilitem 

transformações na comunidade. Adentra-se, assim no campo da educação em 

saúde. 

 

A educação permite formar o individuo, mudando atitudes, compreensões, 

habilidades, sentimentos e formas de pensamento. A educação em saúde é 

orientadora, deve reforçar comportamentos adequados na conservação da saúde e 

modificar comportamentos desfavoráveis a esta, de forma que cada indivíduo seja 

responsável pela sua saúde, do próximo e da sociedade em que vive (CRUZ, 1981). 
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Mendes et al. (1995) salienta a pertinência de abordagens multiprofissionais 

nas práticas educativas envolvendo questões de saúde pública, medicina, além das 

ciências humanas e sociais. 

 

Para Souza (2007):  

“A educação em saúde surge, então, como caminho para 

implantação de programas de atenção a saúde de 

cuidadores leigos, mesmo que pautados, no primeiro 

momento, na prevenção de doenças, passando 

posteriormente para o modelo radical, o qual se adapta a 

realidade das coletividades. Acredita-se que, a partir 

disso, pode-se evoluir para o paradigma holístico, que 

considera o ser como um todo e ressalta-se, que, nesse 

todo o cuidador leigo também terá o seu espaço por estar 

inserido nesse contexto de cuidado”. 

 

A educação em saúde está fundamentada em políticas públicas e ambientais 

que abrangem a participação de toda a população no contexto de sua vida cotidiana 

e não apenas das pessoas sob o risco de adoecer. Por meio da educação em saúde 

conseguem-se mudanças de estilo de vida preparando os indivíduos para uma vida 

mais saudável com o bem-estar que integra os aspectos físicos, mentais, 

ambientais, pessoais e sociais. Portanto, as pessoas conseguem tomar decisões 

próprias proporcionando uma melhoria da qualidade de vida (OLIVEIRA, 2005; 

SOUZA, 2007; MACHADO, 2007). 
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Na pratica educativa deve-se estabelecer um clima propício, elaborar um plano 

em conjunto, diagnosticar as necessidades de aprendizagem dos participantes, 

traduzir as necessidades de aprendizagem em objetivos e delinear um plano de 

ensino a ser desenvolvido. Portanto, cabe aos profissionais de saúde escolher as 

melhores estratégias para o incentivo de aprendizagem desses (KNOWLES, 1996).  

 

O principal objetivo do programa educativo é ajudar pessoas a lidar mais 

adequadamente com os problemas decorrentes das deficiências e no 

aconselhamento de alguns pontos que são importantes, como ouvir as dúvidas e 

questionamentos, utilizar termos mais fáceis e que facilitem a compreensão, 

promover maior aceitação do problema, aconselhar a família inteira, trabalhar os 

sentimentos e atitudes, e facilitar a interação social do portador de necessidades 

especiais (SILVA, 2002). 

 

Alves & Nunes (2006) afirmam que para que ocorra a educação em saúde, é 

necessário que os profissionais tomem certos cuidados em relação a passagem do 

conhecimento, pois nem sempre existe preparação para receber tais informações 

por parte dos cuidadores. Geralmente, os cuidadores não possuem base de 

conhecimento para absorver e aplicar tais informações que ficam perdidas sem 

aproveitamento e mudança no processo de educação em saúde. 

 

Diante deste contexto a pergunta da pesquisa foi: Qual o perfil do cuidadores de 

crianças com paralisia cerebral em relação à sua qualidade de vida, grau de 

ansiedade/depressão, conhecimento da doença e nível cognitivo? 
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2 - OBJETIVOS 

OBJETIVOS 
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2.1 - Objetivo Geral 

O objetivo geral desta pesquisa foi conhecer uma população de cuidadores 

com vistas à obtenção de subsídios para futura implementação de um programa 

educativo. 

 

2.2 - Objetivos Específicos 

- Investigar a qualidade de vida e o grau de ansiedade e depressão de cuidadores 

de crianças com paralisia cerebral; 

- Avaliar o nível cognitivo dos cuidadores e o conhecimento que possuem sobre a 

doença 

 - Observar como os cuidadores manuseiam e posicionam as crianças com paralisia 

cerebral. 

- Traçar o nível socioeconômico destes cuidadores; 

- Compreender as representações do cuidar assumidas por esses cuidadores; 

- Descrever as necessidades e expectativas a respeito de um programa educativo a 

eles direcionado. 
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3 - PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 
 
 

PROCEDIMENTOS 
METODOLÓGICOS 



32 

Márcia Zanon. Cuidadores de crianças portadoras de paralisia cerebral no município de Maceió: conhecer para intervir 

 

3.1 - Caracterização da pesquisa 

Após a aprovação dos Comitês de Ética em Pesquisa da UNCISAL 

(Maceió/AL) e da UNIFESP (São Paulo/SP) foi realizado um estudo transversal, 

exploratório e descritivo, onde foram incluídos na pesquisa os cuidadores de 

crianças com paralisia cerebral que ainda não haviam participado de programas 

educativos; foram excluídos cuidadores com doença crônica não controlada 

(diabete, transtorno psicológico). 

 

A pesquisadora entrou em contato com as instituições que prestam 

assistência às crianças portadoras de paralisia cerebral e em seguida foi realizado o 

processo de seleção das crianças de acordo com os critérios de inclusão. 

Posteriormente, os cuidadores foram convidados pela pesquisadora principal a 

participar dessa pesquisa com a apresentação do termo de consentimento livre e 

esclarecido (Anexo I).  

 

Quando o responsável pelo paciente concordava em participar da pesquisa, 

recebia todas as informações necessárias quanto à realização do estudo em todas 

as suas etapas, estando ciente de que sua participação seria de acordo com a 

vontade do respectivo responsável, podendo desistir quando lhe aprouvesse. O 

termo consentimento livre e esclarecido foi baseado nas resoluções nº. 196/96 e 

251/97, do Conselho Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde (CNS/MS). 
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3.2 – População de estudo 

 A amostra consistiu de 82 cuidadores de crianças portadoras de paralisia 

cerebral provenientes da ADEFAL (Associação dos Deficientes Físicos de Alagoas) 

e APAE (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais), instituições públicas e 

centros de referência ao atendimento da criança portadora de paralisia cerebral em 

Maceió (AL).  

 

3.3 - Coleta de dados 

Inicialmente foi realizada uma triagem (Anexo II) para selecionar os 

cuidadores que se inseriam no perfil determinado nos critérios de inclusão. Esses 

cuidadores e suas crianças portadoras de paralisia cerebral foram submetidos aos 

seguintes procedimentos de coleta de dados: 

 

Cuidadores: 

 Nos cuidadores foram aplicados os seguintes questionários: Nível de 

ansiedade e depressão (HAD), Qualidade de vida (SF-36), mini exame do estado 

mental (MMSE) e questionário sobre Conhecimento da Doença. 

  

Escala de Ansiedade e Depressão (HAD). 

 A escala hospitalar de ansiedade e depressão (Anexo IV) é um instrumento 

de auto preenchimento com 14 questões de tipo múltipla escolha. Compõe-se de 

duas sub-escalas (pontuação de 0 a 21), uma para ansiedade, outra para 

depressão. A H.A.D. foi desenvolvida para ser aplicada a pacientes de serviços não 

psiquiátricos, de hospital geral ou atenção primaria, já tendo sido validada em nosso 

meio. 
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 Esta escala foi desenvolvida para detectar estado de ansiedade e depressão 

em pacientes fisicamente doentes, que podem respondê-la sozinho. A HAD difere de 

outros instrumentos utilizados para medir ansiedade e depressão por não possuir 

itens somáticos, como perda de peso, anorexia, insônia, fadiga, pessimismo sobre o 

futuro, dor de cabeça, tontura, etc. Essa escala tem sido utilizada tanto para o 

diagnóstico, como para medir a gravidade de transtornos ansiosos/depressivos.  

 

Short-Form Health Survery (SF-36). 

 O SF – 36 (Anexo III), instrumento genérico de avaliação da qualidade de 

vida, consiste em 36 itens englobados em oito dimensões: capacidade funcional (10 

itens), aspectos físicos (04 itens), dor (02 itens), estado geral de saúde (05 itens), 

vitalidade (04 itens), aspectos sociais (02 itens), aspectos emocionais (03 itens), 

saúde mental (05 itens). Cada componente varia de zero a cem sendo, zero o pior 

escore e cem o melhor. Será utilizada a versão traduzida e validada para língua 

portuguesa. 

 

Mini Exame do Estado Mental (MMSE). 

 O mini exame do estado mental (Anexo VI) é composto por diversas questões 

tipicamente agrupadas em sete categorias, cada uma delas desenhada com o 

objetivo de avaliar funções cognitivas especificas: orientação para tempo (05 

pontos), orientação para local (05 pontos), registro de três palavras (03 pontos), 

atenção em cálculo (05 pontos), lembrança das três palavras (03 pontos), linguagem 

(08 pontos) e capacidade construtiva visual (01 ponto). O escore do M.M.S.E. pode 

variar de um mínimo de 0 até o máximo de 30 pontos. A escala é simples de usar e 

pode ser facilmente administrada em 5 a 10 minutos. 
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Questionário de Conhecimento da Doença. 

O questionário de conhecimento sobre a Paralisia Cerebral (Anexo V) foi 

construído a partir de discussão com profissionais da área de saúde a respeito da 

temática. Foi realizada uma pesquisa piloto para criação deste questionário, 

composta por uma amostra de 15 sujeitos da pesquisa, onde o mesmo foi revisado 

por profissionais de diversas áreas da saúde que participam do processo 

multidisciplinar de crianças portadoras de paralisia cerebral na cidade de Maceió/AL, 

tais como: neuropediatras, neonatologistas, pediatras, fisioterapeutas e terapeutas 

ocupacionais. O questionário é composto de três domínios. O primeiro domínio 

refere-se ao conhecimento da doença, composto por quatorze questões de múltipla 

escolha. O segundo domínio refere-se às conseqüências da doença e é composto 

por nove questões de múltipla escola e o terceiro domínio refere-se ao manuseio e 

posicionamento sendo sua mensuração através de filmagem e fotografia. 

 

Entrevista semi-estruturada 

Segundo Minayo (2003) é uma técnica que orienta um diálogo com um 

determinado propósito, que se caracteriza como promotora da abertura e do 

aprofundamento em uma comunicação. Foi utilizada para apreender as 

representações do cuidar assumidas por esses cuidadores e descrever as 

necessidades e expectativas a respeito de um programa educativo a eles 

direcionado. A entrevista explorou os seguintes núcleos: representações do cuidar; 

demandas suscitadas pelo cuidar; expectativas do cuidar em relação à criança; 

repercussões do cuidar de uma criança com paralisia cerebral; expectativas em 

relação a uma atividade educativa.  
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Criança. 

Foram colhidos dados como: gênero, idade, padrão motor predominante 

(classificação segundo Little Club: espástica, distônica, coreoatetótica, atáxica, 

atônica, mistas) e presença ou não de deformidades (na movimentação passiva). 

 

3.4 - Análise dos dados 

Os dados das entrevistas foram divididos em cinco núcleos de acordo com o 

objetivo proposto através do referencial de análise temática proposta por Minayo 

(2003) que aborda como uma descoberta de núcleos de sentido evidenciados a 

partir dos temas que compõem uma comunicação, cuja presença ou freqüência 

apresentam significado para o objetivo analítico do estudo. Neste tipo de análise, a 

unidade de registro é denominada de tema, e, representa uma unidade de 

significação que se desloca naturalmente do texto analisado, seguindo critérios 

relacionados à teoria que serve de guia à leitura do documento em análise (BARDIN, 

1979).  

 

A operacionalização da análise temática abrangeu três etapas: 1) Pré-

Análise: foram determinadas nesta fase, as unidades de contexto com suas 

respectivas unidades de registro – palavras chave ou frases, 2) Exploração do 

Material: consistiu na transformação dos dados iniciais obtidos, objetivando a 

compreensão do texto a partir dos seus núcleos de sentido. Procedeu-se a 

categorização das unidades de registro 3) Tratamento dos Resultados Obtidos: 

interpretação dos dados obtidos, já categorizados, correlacionando-os com o 

referencial teórico que fundamentou a pesquisa.  
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 O Nível sócio-economico dos cuidadores foi classsificado em A, B, C, D e E, 

onde a classe A correspondeu a uma renda de dez ou mais salários mínimos per 

capita; classe B, com sete a nove salários mínimos per capita; classe C com quatro 

a seis salários mínimos per capita; e classe D com um a três salários mínimos per 

capita. 

 

A estatística descritiva dos instrumentos utilizados foi realizada por meio de 

tabela e gráficos e os dados foram expressos em média, mediana e desvio padrão. 

Utilizamos como nível de significância estatística p≤0,05.  

 

Foi efetuada uma avaliação cega dos resultados do teste piloto das filmagens 

e do teste do questionário de conhecimento da doença, por um profissional 

fisioterapeuta, docente e com experiência em pediatria, que não possuía 

conhecimento sobre a pesquisa realizada 
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4 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 

 

 

RESULTADOS E 
DISCUSSÃO 
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4.1 – Os cuidadores e suas crianças 

 
Foram avaliados 82 cuidadores primários de crianças com paralisia cerebral. 

Quanto ao padrão motor, 70% das crianças eram tetraparéticas; 16%, diparéticas; e 

14%, hemiparéticas (Gráfico 1). A média de idade dos cuidadores foi de 32 anos, 

com variação de 18 a 77. Em estudo de Martinez-Martin (2008), a média de idade 

dos cuidadores foi de 60 anos (±13,5). Já Bruns et al. (2008) encontraram média de 

idade de 37 anos (± 9 anos). Pinto et al. (2007) obtiveram média de idade de 52 

anos (± 16). 

 

 

Figura 1. Distribuição da amostra quanto ao padrão motor  

(Fonte: dados da pesquisa) 

 

Entre os cuidadores avaliados em nossa pesquisa, 98% pertenciam ao sexo 

feminino. Tal maioria feminina entre o grupo de cuidadores foi semelhante ao 

encontrado em outros tipos de cuidadores. Janda et al. (2007), ao avaliarem 
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cuidadores de crianças com tumor cerebral, tiveram 64% dos cuidadores do sexo 

feminino. Já Bruns et al. (2008) tiveram 91% de cuidadores do sexo feminino. Pinto 

et al. (2007), encontraram 85,3% de cuidadoras mulheres. Muitas vezes, dentro da 

família com uma criança portadora de paralisia cerebral, é o pai que assume o 

sustento financeiro da família, deixando a mãe com a responsabilidade de cuidar de 

forma mais ativa. Cabe destacar que o relacionamento familiar é amplamente 

afetado pela chegada desta criança muitas vezes até mesmo dificultando a 

manutenção da união marital. 

 

Em relação ao nível de escolaridade (Gráfico 2) encontramos 55% dos cuidadores 

com o ginasial completo (45/82, IC 95% 43% a 65%), 23% com o colegial completo 

(19/82, IC 95% 15% a 33%), 12% com o primeiro grau completo (10/82, IC 95% 6% 

a 21%), 5% de analfabetos ou com primeiro grau incompleto (4/82, IC 95% 2% a 

13%) e 5% com superior completo (4/82, IC 95% 2% a 13%).  

 

Nesta pesquisa encontramos valores fora das estatísticas regionais e 

estaduais, devendo ser considerado que a pesquisa foi executada em dois locais de 

referência e não na amostra global da cidade. Outra hipótese é a de que os 

cuidadores com nível de escolaridade mais baixos não têm acesso aos locais 

avaliados nesta pesquisa, que são as instituições de referência para tratamento 

estadual. Em relação ao tempo de cuidado o período mais freqüente foi de cinco 

anos de cuidado. A média do tempo de cuidado entre os cuidadores avaliados foi de 

quatro anos. 
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Figura 2. Nível de escolaridade dos cuidadores aval iados  

(Fonte: dados da pesquisa) 

 

4.2 - O conhecimento da paralisia cerebral por part e do cuidador 

Os cuidadores apresentaram uma média de acerto de 57% no instrumento 

avaliativo de conhecimento da doença, o que pode ser considerado um bom índice. 

Tal fato pode estar relacionado ao nível de escolaridade destes cuidadores um 

pouco acima da média regional e estadual. Devido o instrumento de avaliação ser 

um questionário básico e prático em relação à complexidade da doença e ao dia-a-

dia do cuidar, faz-se necessário um acerto de 100% para realmente existir 

resultados na reabilitação da criança em questão.  

 

4.3 - Representações do cuidar 

O fator insegurança, por parte dos cuidadores, surge devido ao não preparo 

para a chegada de uma criança com paralisia cerebral e o medo do desconhecido. 

Com o nascimento deste filho, muitas vezes recebem a notícia que sua criança tem 

um “problema” com uma indagação: “Que problema é este?”. Recebem também a 
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seguinte orientação: “sua criança vai precisar de estimulação”. No entanto estes 

pais, muitas vezes, nem sabem o significado e a amplitude desta palavra.  

“Você realmente não sabe o que ta acontecendo 
com ela. Aí você fica perdida...” 

“Eu não sei se é bem ou se é mal. Não sei nem 
definir como eu me sinto. Eu não sei.”  

“A gente tem um filho e vê o filho da gente chorando 
se tiver alguma dor e você não saber”. 

 

Eis que então chega o tão esperado momento, e após algum tempo com a 

criança hospitalizada, chega a hora de levá-la para casa. A família, sem preparo 

algum, irá receber a criança com uma doença desconhecida por parte deles (a 

paralisia cerebral). Começa o aprendizado auto-didático sobre o cuidar desta criança 

a partir das necessidades do dia a dia, com uma inevitável sobrecarga nas 

atividades de vida diária, pois há falta de orientações e preparo por parte dos 

cuidadores. 

“teve uma vez que eu disse até assim: meu Deus eu 
acho que eu não tenho não paciência de cuidar de 
uma criança assim. Aí eu acho que Deus descontou 
e disse assim: você vai ter paciência” 

“é um pouco difícil, né? Cuidar de uma criança assim 
com paralisia cerebral porque não fala, né?”  

 

4.4 - A repercussão do cuidar 

Ocorre a mudança dos hábitos de vida por parte dos cuidadores, pois não 

conseguem manter a rotina de vida igual a anterior, surgindo o fator isolamento e, as 

vezes, relatam o afastamento de amigos e familiares e este distanciamento não 

ocorre apenas por parte do outro, mas também por parte dos próprios cuidadores. 
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“Ah... muita gente se afastou. Pensando que o 
problema dela pega. Não entende que não pega, 
né?” 

 

 “É, mudou... uma parte ficou boa outra parte ficou 
ruim, porque muitos falam aí a pessoa quer evitar... 
aí é melhor a pessoa se afastar daquele dali. E 
muitas vezes a pessoa nem tem tempo pra 
conversar com meus amigos” 

 

Muitas vezes a estrutura familiar também é mudada, ocorrendo separações 

entre os pais, por inabilidade em lidar com as mudanças decorrentes do cuidar de 

uma criança especial e sua pressão diária.  

“A única coisa foi que meu marido não aceitou e se 
separou, só isso. Minha revolta todinha é ele não dar 
atenção e não ajudar do jeito que eu preciso, né?” 

“O bom seria que as pessoas compreendessem” 

 

As emoções ficam afloradas, por desconhecimento em lidar com a nova 

situação que lhes foi imposta e apenas com o passar do tempo, com a adaptação à 

nova realidade e com a convivência com outras famílias que vivenciam a mesma 

situação, começa a surgir a sensação de bem-estar e paz interior. 

“eu me sinto super bem, entendeu? Porque antes eu 
queria alguma coisa, ficava com vergonha e 
voltava... e hoje eu insisto, principalmente pro bem 
dela” 

 

Com a chegada da criança portadora de paralisia cerebral, os cuidados 

mergulham em uma realidade totalmente desconhecida, onde se deparam com algo 
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que não lhes foi apresentado, ficando imersos em sentimentos que não são nada 

favoráveis com a nova realidade, com sensações de perdidos, dificuldade de lidar 

com a nova vida em que lhe foi imposta.  

“as vezes fico meio aflita porque não sei realmente o 
que ele tem” 

 

Durante o período da gestação as mães sonham a chegada do filho normal 

idealizado, só que muitas vezes isto não ocorre gerando a decepção consigo mesma 

por ter gerado uma criança portadora de paralisia cerebral.   

“Uma mudança muito grande, né? Porque a gente 
não esperava ter um filho assim especial. Foi muito 
difícil”.  

 

Aprende a lidar que a melhora substancial de sua criança não é como 

desejam e não irá ocorrer como eles querem e sim num tempo e numa forma 

totalmente diferente. Também precisam ter paciência para lidar com tudo isto. 

“espero que Deus ajude e me de paciência pra eu 
ficar com ele até o dia que Deus quiser” 

 

Com o passar do tempo, os cuidadores se acostumam com a nova realidade 

e começam a olhar para o que outrora era desconhecido de uma outra forma, como 

algo que foi colocado em sua vida para a enxergarem de outra maneira. A chegada 

da criança com paralisia cerebral é então entendida como uma dádiva, um ato de 

amor.  
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“o que representa? É a minha vida. É a minha vida. 
Que antes era em função de mim, hoje é tudo dela” 

 

Ao entender a criança como um presente divino e fonte de aprendizados, 

chegam à conclusão de que tudo é uma provação que a vida os colocou e que 

precisam passar por ela.  

 “Não vou me sentir magoada. Se Deus me deu ele, 
né? É pra eu me conformar com ele. É isso que eu 
sinto” 

“Eu me sinto normal, porque se nasceu assim é 
porque Deus quer, né? Aí a pessoa não vai 
desprezar.” 

 

Como fruto desta visão ocorre a acomodação diante da nova realidade e 

rotina de vida. O trabalho devotado começa a ser visto como algo bom e há a 

comparação de que existe sempre uma realidade ainda pior do que a sua. 

“no começo é muito ruim, mas depois a gente se 
acostuma” 

“eu acho ele normal, por uma parte eu sei lidar muito 
bem com ele” 

 

A vida dos que se tornam cuidadores muda de forma brusca e eles começam 

a olhar para esta mudança como forma de crescimento pessoal, o que de forma 

indireta proporciona um bem-estar e paz interior que tinham anteriormente, apesar 

de enfrentarem de maneira tão brusca a nova realidade diferente da idealizada. 

“se torna mais difícil, é mais carinho, mais atenção, 
tem que ter mais cuidado. E esse aqui é bem 
nervosinho” 
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De forma paralela, a rotina de cuidados incessantes os leva para situações de 

sobrecarga física. Devido à exposição à vários fatores de stress por um período 

prolongado, surge o adoecimento do cuidador. 

“o ponto negativo é o cansaço físico mesmo. Eu só 
tenho a dizer isso mesmo” 

 

Estas pessoas podem também se achar incompreendidas, pois começam a 

ocorrer dificuldades no relacionamento com os familiares e com os amigos. Assim, 

assumem a postura de defender sua criança de tudo e de todos, mesmo que para 

isto fiquem expostas a situações de isolamento. A dificuldade de inserção da criança 

com paralisia cerebral nas rotinas que antes eram simples tornam-se muito 

complicadas e a falta de lazer é uma constante na nova vida deste cuidador. 

 

4.5 - As expectativas do cuidar em relação à crianç a 

 
A chegada da criança traz algo consigo: o benefício do governo. O benefício 

melhora a situação financeira da família nos casos onde a classe econômica é baixa 

e o cuidador não possui renda fixa e onde passa a ser a única renda familiar. Em 

outras famílias, no entanto, o dinheiro do benefício que recebem cobre todos os 

gastos da criança e não altera a renda familiar. Quanto à classe sócio-econômica 

segundo a ABEP (Gráfico 03) a distribuição encontrada em nossa pesquisa foi de 

50% na classe D; 23% na classe C2; 14% na classe C1; 7% na classe E; 5% na 

classe B2; e 1% na classe B1. 

“A parte financeira continuou a mesma por causa de 
que o dinheiro dela é só dela” 
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“já era difícil e ficou mais difícil ainda, porque eu 
trabalhava, como falei, aí larguei o trabalho. Aí é 
praticamente o dinheiro dela pra tudo. Eu não posso 
arrumar emprego... meu marido desempregado” 

 

 

Figura 3 . Classe econômica dos cuidadores de crianças portado ras de 

paralisia cerebral avaliados por meio da ABEP  (Fonte: dados da pesquisa) 

 

Os cuidadores tentam sempre perceber que algo de melhor vai acontecer e 

que sua criança irá melhorar de alguma forma. Por outro lado, fatores como o 

crescimento, aumento de peso e exacerbação do padrão patológico não podem ser 

desprezados, pois os mesmos irão dificultar de maneira significante a performance 

motora da criança. A esperança da independência funcional da criança com paralisia 

por parte dos cuidadores não pode ser descartada.  

“se ele andar e se ele falar pra mim vai ser muito 
mais fácil vai ficar mais difícil, por causa do peso” 
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Eles querem uma vida melhor para suas crianças. Que estas crianças 

portadoras de paralisia consigam fazer o que todas as outras crianças de sua idade 

realizam normalmente tendo mais independência de medicamentos e menor número 

e até parada das crises convulsivas.  

“Que ele ande, que ele fale.. tipo um menino normal” 

“Quero que ele deixe de tomar Gardenal porque 
esse remédio não é normal” 

 

Só que os cuidadores sabem que tudo o que é almejado pode não ocorrer e 

estas crianças talvez sejam dependentes dos cuidadores.  

“Eu acho que vai ser mais difícil, porque ela ta 
grandinha, né? Aí ta ficando cada dia mais difícil” 

 

 

4.6 - O nível cognitivo dos cuidadores 

 
Pela escala Minimental State of Health (Gráfico 4), encontramos uma média 

de 22 pontos, com 43 cuidadores abaixo do padrão de normalidade adotado de 21-

22 pontos, o que corresponde a 53% da amostra. Tal fato pode influenciar no grau 

de compreensão das informações recebidas durante as orientações e a sua 

aplicabilidade no contexto familiar e reforça a necessidade de estabelecimento de 

orientações cada vez mais simples e didáticas. 
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Figura 4. Resultados do MiniMental State of Health 

 

O mini exame do estado mental (M.M.S.E.) tem sido utilizado como instrumento 

de pesquisa e largamente empregado em estudos epidemiológicos populacionais. 

Tornou-se importante instrumento de rastreio de comprometimento cognitivo 

podendo ser utilizado na detecção de perdas cognitivas, no seguimento evolutivo de 

doenças e no monitoramento de resposta ao tratamento ministrado, através de 

instrumento clínico (Anthony, 1982). 

 

4.7 - Avaliação da qualidade de vida dos cuidadores  

Quanto à avaliação da qualidade de vida (Tabela 1), o domínio capacidade 

funcional dos cuidadores apresentou média de 70 pontos (IC 95% 65 a 75); 

aspectos sociais, 69 (IC 95% 63 a 75); limitação por aspectos físicos, 67 (IC 95% 58 

a 76); Saúde mental, 63 (IC 95% 58 a 68); dor, 60 (IC 95% 55 a 65); estado geral de 

saúde, 60 (IC 95% 56 a 64); Vitalidade, 57 (IC 95% 52 a 62); e limitação por 

aspectos emocionais, 56 (IC 95% 46 a 65). Estes resultados gerais são semelhantes 

aos encontrados em cuidadores de indivíduos com outras patologias, tais como 
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câncer infantil, doença pulmonar obstrutiva crônica, esclerose múltipla e artrite 

idiopática juvenil (BRUNS, 2007; FORBES, 2007; PINTO, 2007; KLASSEN, 2008), 

mas diferem quanto ao domínio mais afetado. 

 

Em pesquisa sobre a qualidade de vida avaliada pelo SF-36 de cuidadores de 

artrite idiopática juvenil, os domínios com pior escore foram: dor, com 65,4, e saúde 

mental, com 68,5 (BRUNS, 2007); cabe destacar que o escore obtido pelos 

cuidadores de PC nestes domínios foi ainda menor, com 60 (IC 95% 55 a 65) e 63 

(IC 95% 58 a 68) pontos, respectivamente. Já em pesquisa de Forbes (2007), 

avaliando a qualidade de vida em cuidadores de esclerose múltipla, os domínios 

mais afetados foram vitalidade, com 52 pontos, e estado geral, com 64 pontos. Tais 

resultados de cuidadores de esclerose múltipla foram os mais semelhantes aos 

cuidadores de PC. Em nossa pesquisa o domínio limitação por aspectos emocionais 

foi o mais afetado, com 56 pontos (IC 95% 46 a 65), já o domínio vitalidade teve 57 

pontos (IC 95% 52 a 62).  

 

É possível observar também que os escores encontrados em nossa pesquisa 

possuem intervalo de confiança que abrange os valores encontrados na pesquisa de 

cuidadores de esclerose múltipla, o que reforça ainda mais a semelhança entre os 

resultados. Tal fato pode ocorrer em função da esclerose múltipla ser uma doença 

limitante assim como a paralisia cerebral, onde essas doenças requerem cuidados 

constantes dos cuidadores levando-os a uma sobrecarga acumulativa diária em que 

chegam a perder a noção de auto-cuidado pelo fato do grau da gravidade desta 

doença necessitar de cuidados redobrados. 
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Em pesquisa de Klassen et al. (2008), que investiga a qualidade de vida de 

cuidadores de crianças com câncer, os domínios com pior desempenho em 

avaliação do SF-36 foram: vitalidade, com 39 pontos; e saúde mental, com 54 

pontos. Apesar dos domínios saúde mental, vitalidade e limitação por aspectos 

emocionais  estarem entre os mais comprometidos no cuidador de PC, foi possível 

observar que a qualidade de vida geral do cuidador de PC apresenta escores brutos 

melhores em relação ao cuidador de crianças com câncer. O cuidador de criança 

com câncer difere do cuidador de paralisia cerebral que aprende sobre a gravidade 

do problema e sua criança no decorrer do seu desenvolvimento motor. Já na criança 

com câncer, a chegada da doença acontece de forma abrupta, sem uma vivência 

gradual sobre a doença. 

 

Tabela 1. Pontuação do SF-36 na amostra estudada  

Domínio 
Pontuação do SF-36 

Min Média (IC 95%) Max 

Capacidade funcional 15 70 (65 a 75) 100 
Limitação por aspectos físicos 0 67 (58 a 65) 100 
Dor 0 60 (55 a 65) 100 
Estado geral de saúde 5 60 (56 a 64) 100 
Vitalidade 15 57 (52 a 62) 100 
Aspectos sociais 0 69 (63 a 75) 100 
Limitação por aspectos emocionais 0 56 (46 a 65) 100 
Saúde 8 63 (58 a 68) 100 

Min= mínimo; IC95%= intervalo de confiança de 95%; Max= máximo 
Fonte: dados da pesquisa 

 

4.8 - O grau de ansiedade e depressão nos cuidadore s 

O resultado obtido por meio da escala HAD (Gráficos 4 e 5) para ansiedade, 

que possui como ponto de corte o valor oito, foi de 49% para cuidadores com 

ansiedade (40/82, IC 95% 38% a 60%) e de 31% para depressão (25/82, IC 95% 

22% a 42%). Janda et al. (2007) qualificam como compatíveis com pesquisas sobre 
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ansiedade e depressão em cuidadores de câncer (HERMANN, 1997; BJELLAND, 

2002; SKARSTEIN, 2005) os valores encontrados em sua pesquisa utilizando o 

HAD, onde obteve 30% dos cuidadores classificados com ansiedade e 17% dos 

cuidadores com depressão. Ratnakar et al. (2008) encontraram em cuidadores de 

pacientes em estágio avançado de câncer valores elevados para o HAD, sendo a 

média de pontos para ansiedade, 18 (± 1,57); e para depressão, 9,5 (± 2). Em nosso 

estudo, a média obtida para estes fatores foi de 8 (± 3,5) pontos para ansiedade e 7 

(± 3,4) pontos para depressão.  

 

O grau de espera da paralisia cerebral e o tempo da espera pela melhora das 

crianças leva a uma ansiedade constante por parte dos cuidadores, sempre na 

expectativa, ano após ano, de que a criança irá executar o tal ato motor tão 

esperado. 

 

 

Figura 5. Distribuição da Ansiedade avaliada por me io do HAD  
(Fonte: dados da pesquisa) 
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Figura 6. Distribuição da Depressão avaliada por me io do HAD 

(Fonte: dados da pesquisa) 
 

Em estudo de Martinez-Martin et al. (2008), 22% dos cuidadores de pacientes 

com doença de Parkinson foram avaliados com ansiedade e 9% com depressão 

pela escala HAD. Destes cuidadores, 12% estavam em tratamento contra a 

ansiedade e 9% recebiam antidepressivos.  

 

Chama atenção em nosso estudo que os cuidadores de paralisia cerebral não 

recebem assistência do ponto de vista citado, diferentemente dos cuidadores do 

estudo de Martinez-Martin et al. (2008). Para receber orientações sobre como 

cuidar, faz-se necessário que os cuidadores estejam em bom equilíbrio emocional 

para melhor aproveitamento das orientações. 

 

4.9 - Análise das filmagens 

Foram avaliados 15 cuidadores quanto aos seguintes aspectos do manuseio 

e posicionamento (Anexo V):  
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a) Segurar a criança; 

b) Ensinar a rola; 

c) Passar de deitado para sentado; 

d) Treinar o arrastar; 

e) Colocá-la sentada; 

f) Posicioná-la em pé; 

g) Treinar a marcha; 

h) Realizar o banho; 

i) Colocar a fralda; 

j) Ensinar a brincar. 

 

As avaliações foram efetuadas por um avaliador cego sem participação na 

pesquisa que utilizou os seguintes parâmetros de resposta: assimetria; 

compensação; elevado peso; e presença de padrão patológico. As respostas de 

cada aspecto podem ser observadas na tabela abaixo.  
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Tabela 2. Avaliação do manuseio e posicionamento da s crianças pelos 

cuidadores.  

Aspecto Assimetria Compensação 
Dificuldade 

(criança com 
elevado peso) 

Presença de 
padrão do 
patológico 

Segurar a criança 73% 64% 27% 55% 

Ensinar a rolar 55% 45% 0% 45% 

Passar de deitado 

para sentado 
73% 45% 9% 64% 

Treinar o arrastar 27% 18% 0% 27% 

Colocá-la sentada 82% 55% 9% 73% 

Posicioná-la em pé 64% 64% 9% 55% 

Treinar a marcha 45% 36% 0% 45% 

Realizar o banho 82% 91% 18% 82% 

Colocar a fralda 91% 73% 0% 91% 

Ensinar a brincar 91% 73% 0% 91% 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Quanto ao aspecto avaliado de “segurar a criança”, observamos uma maior 

freqüência de assimetrias nas crianças, com 73%, em segundo lugar, posições de 

compensação, com 64%, Onde os cuidadores seguravam as crianças pelos 

membros inferiores,  

 

 No aspecto “ensinar a rolar”, 45% das crianças apresentaram compensações 

como rolar em bloco e 55%, assimetria devido a criança ser puxada pelos membros 

superiores e/ou pela pelve. 

 

 Quanto a “passar de deitado para sentado”, 73% das crianças apresentaram 

assimetria, pois foi manuseada de forma incorreta, não realizando transferência de 

peso e utilizando pontos chave distal quando a criança não apresenta nenhum 

controle no seu aspecto motor. 
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 O aspecto “treinar o arrastar” teve as menores freqüências de compensação e 

assimetria devido ao fato da maioria dos cuidadores não saberem sequer como 

realizar tal manobra. No item de “colocá-la sentada”, a grande dificuldade, em 82% 

dos casos, ocorreu devido aos cuidadores colocarem a criança sentada no sacro, 

não sabendo realizar as manobras para flexibilização do tônus e conseqüentemente 

a sua diminuição e assim poder posicioná-la de maneira mais alinhada possível 

(sentada nos ísquios). 

 

 No item “posicioná-la em pé”, as compensações, em 64% dos casos, 

ocorreram devido ao cuidador não realizar manobras em que o peso ficasse 

depositado nos membros inferiores, de forma que o mesmo segurava todo o peso da 

criança em seus membros superiores. As assimetrias, também em 64%, foram 

devido a grande dificuldade do cuidador em não conseguir realizar manobras em 

que a criança ficasse alinhada na postura em pé. 

 

 No aspecto “treinar marcha”, devido a criança apresentar presença de 

atividade patológica durante este ato motor, fez com que desencadeassem 

assimetrias e compensações para execução de tal tarefa, em 45% e 36% dos casos, 

respectivamente. 

 

O item de “realizar banho”, apresentou as maiores freqüências de assimetria, 

compensação e padrão patológico, principalmente devido ao local onde se realiza a 

atividade de vida diária não ser adequado para a criança, nos seguintes aspectos: 

tamanho da banheira pequeno, a falta do antiderrapante; a não otimização da tarefa 
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demandando muito tempo da criança e levando-a à exaustão física e aumentando o 

desgaste do cuidador e da criança.  

 

 Em relação ao aspecto “colocar fralda”, os cuidadores não possuem a 

preocupação de organizar a criança para a realização deste ato motor, pois não 

compreendem que este momento pode ser um momento de aprendizado para a 

criança e apenas olham o banho como uma tarefa corriqueira. A freqüência de 

assimetrias e presença de padrões patológicos foi de 91% para ambas. 

 

 No ato de “ensinar a brincar”, os cuidadores não possuíam habilidade em 

posicionar a sua criança e mantê-la, realizam manobras de “puxar para endireitar” a 

criança a maior parte do tempo da atividade, não compreendiam como podem 

utilizar o recurso brinquedo para interagir com a sua criança. 

 

Os padrões patológicos observados nas filmagens foram a presença dos 

seguintes reflexos fora da sua faixa de normalidade: RTCA (reflexo tônico cervical 

assimétrico); reflexo de Moro; reflexo de Galant; preensão palmar; preensão plantar; 

e exacerbação do tônus da criança que estava sendo avaliada. 

 

4.10 - Expectativas dos cuidadores em relação a uma  atividade educativa 

 
O desejo de saber o porquê a criança tem paralisia cerebral é uma constante 

por parte dos cuidadores.  

 “gostaria de saber porque que ela nasceu com essa 
doença” 
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“Tô com ela aqui todo o dia e peço a Deus que ela 
melhore. Que possa sentar ou até mesmo... que ela 
possa chegar pelo menos a falar, andar” 

 

Os cuidadores não entendem e não compreendem a doença em sua 

amplitude, ocorrendo dificuldade em lidar com a criança que possui uma doença 

desconhecida. Há o desejo de sempre apreenderem mais para que a sua criança 

seja o mais funcional possível, em consonância com o desejo de que a criança seja 

mais independente no futuro e que alcance uma vida produtiva e ativa na sociedade. 

Muitas vezes, os cuidadores executam atividades com as suas crianças sem 

saberem realmente o motivo do que estão executando e o que esta ação irá 

proporcionar, pois se encontram imersos, mesmo com o passar do tempo, em uma 

realidade desconhecida.  

 

Wang et al. (2008), avaliando cuidadores de pacientes com demência por  

meio da escala Zarit Caregiver Burden Scale, observaram grande número de 

respostas positivas para itens como “preocupado com o futuro do paciente” e “sente 

o paciente muito dependente”. Os autores destacam que o estado de saúde geral do 

cuidador também é afetado, com pelo menos metade dos estudados possuindo uma 

doença crônica. 

“quero saber como entender, porque as vezes ele tá 

querendo falar e eu quero ajudar ele, mas não tem 

nem como...” 

“Pra poder fazer em casa os exercícios, na perninha, 

na mão... eu queria pra poder fazer em casa pra 

ajudar mais pra ela se desenvolver mais” 
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“eu queria aprender tudo que eu puder. Tudo que eu 

puder eu quero aprender pra poder ajudar mais a 

minha filha” 
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5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

CONSIDERAÇÕES 
FINAIS 



61 

Márcia Zanon. Cuidadores de crianças portadoras de paralisia cerebral no município de Maceió: conhecer para intervir 

 

 

Apesar do nível de acerto pelos cuidadores de 57% das questões formuladas 

no questionário de avaliação do conhecimento a respeito da doença da criança que 

cuidam, esta pesquisa mostra que: 

1- Mais da metade dos cuidadores são de baixa renda; 

2- Baixo nível cognitivo em grande parte da população analisada; 

3- Não reconhecimento da associação da doença com manifestações 

clínicas da criança (por exemplo: hipertonia, presença de padrões 

patológicos); 

4- A maioria dos cuidadores sentem-se “perdidos” no cuidado à criança; 

5- Desconhecimento do uso adequado do material lúdico na melhora da 

performance motora da criança; 

6- Baixa qualidade de vida dos cuidadores, especialmente com relação aos 

domínios vitalidade e limitação por aspectos emocionais; 

7- Altas taxas de ansiedade (49%) e de depressão (31%); 

8- Dificuldade em realizar as manobras de manuseio e posicionamento com 

a criança; 

9- Expectativas de soluções “impossíveis”; 

10- Grande expectativa em relação às atividades educativas, não sabendo 

pontuar as dúvidas. 

 

Ficou claro que os cuidadores muitas vezes desejam saber a cura da 

Paralisia Cerebral, sem a compreensão de que é uma doença crônica. Não raro, os 

cuidadores esperam que seus filhos possam falar, andar ou que não tenham mais 

convulsões ou dependência de medicamentos. Na verdade, o que eles devem 



62 

Márcia Zanon. Cuidadores de crianças portadoras de paralisia cerebral no município de Maceió: conhecer para intervir 

 

esperar para suas crianças é uma melhoria na performance motora, variável 

conforme a extensão da lesão e, se possível, sem a presença de contraturas, 

deformidades e o menor número de intervenções cirúrgicas. 

 

A importância de conhecer para intervir mostra-se, assim, de extrema 

relevância quando nos propomos a desenvolver atividades educativas com estes 

cuidadores. É certo que uma prática bem conduzida é o mais importante nas 

atividades do cuidador, mas o conhecimento teórico inadequado/incompleto da 

doença pode repercutir diretamente nas suas expectativas e no resultado de 

programas educativos ou de reabilitação para o benefício de seus filhos.  

 

Com base nos dados apresentados, torna-se necessário olhar para os 

cuidadores de forma a visar um ensinamento de base constante/contínua sobre a 

doença da sua criança e sobre o quadro motor em que a mesma repercute. 

Conforme apontado por Sonzogno (2004) é fundamental que na organização do 

programa educativo ocorra uma aproximação da realidade do facilitador às 

necessidades e condições dos cuidadores, facilitando a seleção dos conteúdos e a 

utilização de estratégias contextualizadas e fundamentadas na teoria e ligadas à 

prática diária destes. 

 

Podemos observar que a qualidade de vida do cuidador merece atenção 

especial por parte dos profissionais de saúde especialmente nos domínios de 

vitalidade e aspectos emocionais, sem deixar de observar os outros domínios 

associados. Foi possível notar que o não saber posicionar e manusear 

adequadamente/biomecanicamente a sua criança demanda um alto gasto 
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energético com repercussão direta na sua qualidade de vida, especialmente no 

domínio vitalidade. 

 

Ainda é relevante entender o cuidador do ponto de vista do nível cognitivo, 

uma vez que isto pode nos permitir planejar uma intervenção com informações 

adaptadas de acordo com a população estudada, com orientações simples e 

práticas. 

 

O fato de serem de baixa renda (50% classe D e 7% classe E) influencia 

diretamente no acesso a centros que facilitem seu aprendizado e na forma de cuidar 

da sua criança, com pouca acessibilidade a dispositivos auxiliares para o cuidado 

diário e assistência médica. 

 

A baixa qualidade de vida e altos índices de ansiedade ou depressão são 

fatores antagônicos a um bom desempenho com vistas ao melhor desenvolvimento 

da criança, ainda que o desejo por parte dele exista e seja sincero, pois alguém 

exaurido de forças mostra-se, muitas vezes, incapaz de cuidar até de si mesmo. 

 

Ao conhecer melhor o cuidador para, como parte do tratamento da criança, 

desenvolver com ele atividades educativas, o profissional de saúde deve levar em 

consideração todos estes aspectos aqui apontados, incluindo os conhecimentos 

prévios que o cuidador possui e aquilo que ele trás como bagagem. Por diferentes 

motivos, muitas dúvidas ficam camufladas, aumentando ainda mais o poder de 

frustração do cuidador durante as orientações, muitas vezes envergonhados de se 

expressar em sua plenitude. 
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Enfim, consideramos necessário entender o cuidado como algo mais 

abrangente que a simples orientação direcionada aos cuidadores, incorporando o 

entendimento das razões que fundamentam as orientações e a importância real de 

suas aplicações no contexto da melhora do quadro físico da criança portadora de 

paralisia cerebral. 

 

 

 



65 

Márcia Zanon. Cuidadores de crianças portadoras de paralisia cerebral no município de Maceió: conhecer para intervir 

 

6 - REFERÊNCIAS  

 

 

REFERÊNCIAS 



66 

Márcia Zanon. Cuidadores de crianças portadoras de paralisia cerebral no município de Maceió: conhecer para intervir 

 

1. Abercrombie, M.L.J. Perceptual Visuo-motor Disorders in Cerebral Palsy. Little 
Club Clinics in Developmental Medicine II, Londres, 1964. 

2. Allegretti ALC, Mancini MC, Schwartzman JS. Estudo do desempenho 
funcional de criança com Paralisia Cerebral diparética espástica utilizando o 
Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI). Temas sobre 
desenvolvimento. v. 11(64), p. 5-11, 2002. 

3. Alves VS, Nunes MO. Educação em saúde na atenção médica ao paciente 
com hipertensão arterial no Programa Saúde da Família. Interface – comunic. 
Saúde, Educ. v. 9(18), p. 131-47, 2006. 

4. Anthony JC, LeResche L, Niaz U, von Korff MR, Folstein MF. Limits of the 
Mini-Mental State as a screening test for dementia and delirium among 
hospital patients. Psychol Med, v. 12, p. 397-408, 1982 

5. Bardin, L. Análise de Conteúdo. São Paulo: Martins Fontes, 1979. 

6. Bjelland I, Dahl AA, Haug TT, Neckelmann D. The validity of the Hospital 
Anxiety and Depresion Scale. An updated literature review. J Psychosom Res. 
2002;52:69-77. 

7. Braga, L. W. Cognição e Paralisia Cerebral Piaget e Vygotsky em questão. 
Salvador:  SarahLetras, 1985; 

8. Brandão JS. Bases do tratamento por estimulação precose de Paralisia 
Cerebral ou Dismotria Cerebral Ontogênica. São Paulo: Mennon, 1992. 

9. Bruns A, Hilário MOE, Jennigs F, Silva CA, Natour J. Quality of life and 
impacto f the disease on primary caregivers of juvenile idiopathic arthritis 
patients. Joint Bone Spine. v. 75, p. 149-154, 2008. 

10. CÂNDIDO, A.M.D.M.; Paralisia Cerebral: Abordagem Para o Pediatra Geral e 
Manejo Multidisciplinar. Monografia apresentada para a conclusão do Curso 
de Residência Médica em Pediatria pelo Hospital Regional da Asa Sul, 
Brasília, 2004 

11. Carr AJ, Thompson PW, Kirvan JR. Quality of life mensures. Jornal Brasileiro 
de Reumatologia - Rheumatol. v. 36, p. 275-81, 1996 

12. Cruz MB. Educación para la salud. Um desafio. Cuadernos médico-sociales. 
V. 22, p. 27-32, 1981 

13. Edson Henry Takei, Sandra Scivoletto. Ansiedade. Disponível em: URL: 
http://www.cibersaude.com.br/revistas.asp?id_materia=274&fase=imprime 

14. Edson Henry Takei, Sandra Scivoletto. Depressão. Disponível em: URL: 
http://www.cibersaude.com.br/revistas.asp?id_materia=397&fase=imprime 

15. Finnie NR. O manuseio em casa da criança com Paralisia Cerebral. São 
Paulo: Manole 3ed. 2000 



67 

Márcia Zanon. Cuidadores de crianças portadoras de paralisia cerebral no município de Maceió: conhecer para intervir 

 

16. Fleck MPA, Leal OF, Louzada S, Xavier M, Chachamovich E, Vieira G, Santos 
L, Pinzon V. Desenvolvimento da versão em português do instrumento de 
avaliação da qualidade de vida da OMS (WHOWOL-100). Rev Bra Psiquiatria. 
v.21(1), p. 19-28, 1999. 

17. Forbes A, While A, Mathes L. Informal carer activies, carer burden and health 
status in multiple sclerosis. Informal carer activies in multiple sclerosis. v. 21, 
p. 563-575, 2006 

18. Guazzelli ME. O cenário da orientação familiar na Paralisia Cerebral. Tese de 
livre docência. São Paulo: Faculdade de Saúde Pública da USP. 

19. Hermann C. International experiences with the Hospital Anxiety and 
Depression Scale – a review of validation data and clinical results. J 
Psychosom Res. v. 42, p. 17-41, 1997. 

20. Iida K, Takashima S, Takeuchi Y. Etiology and distribution of neonatal 
leukomalacia. Pediat Neurol v. 8, p. 205, 1992; 

21. Janda M, Steginga S, Langbecker D, Dunn J, Walker D, Eakin E. Quality of life 
among patients with a brain tumor and their carers. J Psychosom Res. v. 63, 
p. 617-23, 2007. 

22. Jorgensen N, Cabañas M, Oliva J, Rejas J, León T. Los costes de los 
cuidados informales asociados a enfermedades neurológicas discapacitantes 
de alta prevalência em España. Neurologia, v. 23, p. 29-39, 2008. 

23. Klassen A, Klaassen RJ, Dix D, Pritchard S, Yanofsky R, Sung L. . Impact of 
caring for a child with cancer on parents' health-related quality of life. . J Clin 
Oncol. 2008 Dec 20;26(36):5884-9. Epub 2008 Nov 24 

24. Knowles MS. Aprendizagem de adultos in: The ASTD training and 
development handbook. A guide to human resources development. Robert L. 
Craig, editor in chiesf. ASTD. Fourth edition. Mc Graw Hill, 1996.  

25. Kudo AM. Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional em Pediatria. 
São Paulo: Sarvier, 1990. 

26. Libâneo JC. Didática. São Paulo: Cortez. 1994;149-176. 

27. Lopes GB, Kato LS, Corrêa PRC. Os Pais das crianças com deficiência: 
reflexões a cerca da orientação em reabilitação motora. Psicologia Teoria de 
Prática. v. 4(2), p. 67-72, 2002. 

28. Machado MCR., Fagundes VA, Assis W. A educação do deficiente físico. São 
Paulo: Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas Secretaria de 
Estado da Educação, SE/CENP, 1987. 

29. Machado, MFAS, Monteiro EMLM, Queiroz DT, Vieira NFC, Barroso MGT. 
Integralidade, formação de saúde, educação em saúde e as propostas do 
SUS – uma revisão conceitual. Ciência e Saúde coletiva. v. 12(2), p. 335-342, 
2007. 



68 

Márcia Zanon. Cuidadores de crianças portadoras de paralisia cerebral no município de Maceió: conhecer para intervir 

 

30. Makeith RC, Mackenzie ICK, Polani PE. Memorandum on terminology and 
classification of cerebral palsy. Symposium of the Oxford Study Group on 
Child Neurology and Cerebral Palsy. Cereb Palsy Bull v. 5, p. 37, 1959 

31. Martinez-Martin P, Arroyo S, Rojo-Abuin JM, Rodriguez-Blazquez C, Frades 
B, Cuesta JP. Burden, Perceived Health Status, and Mood Among Caregivers 
of Parkinson´s Disiease Patients. Movement Disorders. v. 23(12), p. 1673-80, 
2008. 

32. McDAID D. Estimating the costs of informal care for people with Alzheimer’s 
disease: methodological and practical challengers. International Journal of 
Geriatric Psychiatry, v. 16, p. 400 - 405, 2001. 

33. Mendes D, Vianna RDA. Educação em Saúde – Tendência Atual In: Vieira 
MM, Ávila CRB, Pereira LD. Fonoaudiologia e Saúde Pública. Ed. Pró-fomo 
Departamento Editorial, São Paulo, Carapicuíba. p. 47-61, 1995.  

34. Nery O. Conceito classificação e incidência. In: A. Leitão (Org.), Paralisia 
Cerebral: diagnóstico, terapia, reabilitação (pp. 3-6). Rio de Janeiro: Atheneu, 
1983.  

35. Ng SM, Li AM, Lou VW, TSO IF, Wan PP, Chan DFY. Incorporating family 
therapy into Asthma Group Intervention: a randomized  waitlist-controlled trial. 
Fam Proc. v. 47, p. 115-30, 2008. 

36. Oliveira DL. A nova saúde pública e a promoção da saúde via educação: 
Entre a tradição e a inovação. Revista Latino-am Enfermagem. v. 13 (3)p.  
423-31, 2005. 

37. Ones K, Yllmaz E, Cetinkaya B, Coglar N. Assessment of the quality of life of 
mothers of children with cerebral palsy (primary caregivers) 
Neurorehabilitation and neural repair. v. 19(3), 2005. 

38. Petean EBL, Murata MF. Paralisia cerebral: conhecimento das mães sobre o 
diagnóstico e o impacto deste na dinâmica familiar. Paidéia, FFCLRP-USP, 
Rib. Preto, ago/dez/2000. 

39. Pinto RA, Holanda MA, Medeiros MM, Mota RM, Pereira ED. Assessment of 
the burden of caregiving for patients with chronic obstructive pulmonary 
disease. Respir Med. 2007 Nov;101(11):2402-8. Epub 2007 Jul 12. 

40. Piovensana, A.M.S.G.; val filho, J.A; Lima, C.L.A, et al. Encefalopatia Crônica 
(Paralisia Cerebral). Em Fonseca, L.F.; Pianetti, G.; Xavier, C.C. Compêndio 
de Neurologia Infantil, 1ed, Livraria Medsi, 2002, p823-854; 

41. Porto JAD. Depressão. Revista Brasileira de Medicina. 1999; p. 56. 

42. Ratnakar S, Banupriya C, Doureradjou P, Vivekanadam S, Srivastava MK, 
Koner BC. Evaluation of anxiety, depression and urinary protein excretion 
among the family caregivers of advanced câncer patients. Biological 
Psychology. v. 79, p. 234-8, 2008. 



69 

Márcia Zanon. Cuidadores de crianças portadoras de paralisia cerebral no município de Maceió: conhecer para intervir 

 

43. Rezende VL, Derchain SFM, Botega NJ, Sarian LO, Vial DL, Morais SS. 
Depressão e ansiedade nos cuidadores de mulheres em fase terminal de 
câncer de mama e ginecológico. Rev. Bras. Ginecol. Obstet. v. 27(12):p. 737-
743, 2005. 

44. Rodrigue JR, Baz MA. Waiting for lung transplantation: quality of life, mood, 
caregiving strain and benefit, and social intimacy of spouses. Clin Transplant. 
v. 21, p. 722-727, 2007. 

45. SALTER, Robert. Distúrbios e lesões do sistema músculo-esquelético.2ª ed. 
São Paulo: Medsi,,1985 

46. Schwartzman JS. Paralisia Cerebral. Arquivos Brasileiros de Paralisia 
Cerebral v. 1(1), p. 4-17, 2004. 

47. Silva NLPD, Auxiliadora M. Síndrome de down: etiologia, caracterização e 
impacto na família. Interação em psicologia. v. 6(2), p. 167-176, 2002. 

48. Skarstein J, Bjelland I, Dahl AA, Laading J, Fossa SD. Is there an association 
between haemoglobin, depression, and anxiety in cancer patients? J 
Psychosom Res. v 58, p. 477-83, 2005. 

49. Souza LA, Coutinho ESF. Fatores associados à qualidade de vida de 
pacientes com esquizofrenia. Rev Bras Psiquiatr. v. 28(1), p. 50-8, 2006. 

50. Souza LM, Wegner W, Gorini MIPC. Educação em saúde: uma estratégia de 
cuidados ao cuidados leigo. Revista Latino-am Enfermagem. v. 15(2), 2007. 

51. Sozogno MC. Metodologias no ensino superior: algumas reflexões. In: Batista 
NA, Batista SH. Docência em saúde: temas e experiências. Editora SENAC, 
São Paulo, 2003. 

52. Spredmar R, Espindola O. Paralisia Cerebral: a participação dos pais é 
fundamental para o processo de tratamento. Arquivos Brasileiros de Paralisia 
Cerebral, 2001. 

53. Stein LM. Identidade e pessoas especiais: mães de portadores de paralisia 
cerebral. Disponível em URL: http://www.prodema.ufpb.br/revistaartemis/ 
numero4/artigos/artigo_11.pdf; Unesp  Araquara, 2009. 

54. Tabaquim MLM, Lamônica DAC. Análise perceptual de mães de filhos com 
Paralisia Cerebral sobre a atividade de banho. Arquivos brasileiros de 
Paralisia Cerebral. v. 1(1), p. 30-34, 2004. 

55. Tablas G, López E, Cerrón A, Díez MA. Importancia Del Cuidador Primario 
Em El Discapacitado Físico. Disponível em URL: http://www.usal.es/~inicio/ 
investigacion/jornadas/jornada2/poster/p3.html Acesso em Dezembro de 
2006. 

56. Takei EH, Scivoletto S. Depressão. Revista Brasileira de Medicina. v. 56 (12), 
p. 103-115, 1999. 



70 

Márcia Zanon. Cuidadores de crianças portadoras de paralisia cerebral no município de Maceió: conhecer para intervir 

 

57. Tecklin JS. Fisioterapia pediátrica. 3ed. Porto Alegre: Artmed, 2002. 

58. Veiga IPA. Técnicas de ensino: por que não? 3ed. Campinas, SP: Papirus. 
1995, p. 35-46. 

59. Wang G, Cheng Q, Wang Y, Deng Y, Ren R, Xu W, Zeng J, Bai L. The metric 
properties of Zarit Caregiver Burden Sclae – Validation Study of a Chinese 
version. Alzheimer Dis Assoc Disord. v. 22(4), p. 321-6, 2008. 

60. Westphal AC, Alonson NB, Silva TI, Azevedo AM, Caboclo LSOF, Garzon E, 
Sakamoto AC, Yacubiam EMT. Comparacao da qualidade de vida e 
sobrecarga de cuidadores de pacientes com epilepsia por esclerose mesial 
temporal e epilepsia mioclonica juvenile. J Epilepsy Clin Neurophysiol. v. 
11(2), p. 71-76, 2005. 

61. Yasue MM. A importância da orientação familiar na evolução de criança com 
Paralisia Cerebral: Uma visão do fisioterapeuta [trabalho de conclusão de 
curso]. Cascavel: Universidade Estadual Oeste do Paraná. Curso de 
Fisioterapia, 2004. 

 

 

 

 



71 

Márcia Zanon. Cuidadores de crianças portadoras de paralisia cerebral no município de Maceió: conhecer para intervir 

 

7 - ANEXOS 

 
 

ANEXOS 



72 

Márcia Zanon. Cuidadores de crianças portadoras de paralisia cerebral no município de Maceió: conhecer para intervir 

 

7.1 -Anexo I- Termo de Consentimento Livre e Esclar ecido 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
O Sr (a) e a criança sob sua responsabilidade estão sendo convidados a participar de uma 

pesquisa, que tem por objetivo, avaliar a qualidade de sua vida, o seu nível de ansiedade e 

depressão, o nível da função motora da criança sob sua responsabilidade e o grau do seu 

conhecimento em relação a doença. Iremos verificar se ocorrem mudanças no desenvolvimento 

motor das crianças com paralisia cerebral, quando orientamos os cuidadores, esclarecendo sobre a 

doença, e ensinando a posicionar e manusear estas crianças de forma correta de forma a acelerar o 

processo de reabilitação. Em seguida o Sr (a). será convidado a participar de reuniões, juntamente 

com outros cuidadores, onde serão fornecidas orientações, através de palestras e oficinas, quanto 

aos aspectos básicos da doença (qual é a causa; problemas associados; evolução) e sobre 

manusear e posicionar corretamente a criança. A pesquisa terá a duração de aproximadamente 2 

meses, período em que serão realizadas 7 reuniões (uma a cada semana). 

A pesquisa não proporcionara nenhum risco físico direto no entanto, o não entendimento das 

orientações fornecidas, pode constituir um risco, levando a utilização de posturas e manuseios que 

não favorecem o desenvolvimento motor normal da criança. Porém, o constante acompanhamento 

destas crianças e a participação dos cuidadores durante as sessões de fisioterapia, possibilitam 

assistência integral, reduzindo substancialmente este risco. Para evitar danos psicossociais sua 

identidade e as informações obtidas durante a pesquisa serão mantidas em sigilo. Os resultados 

obtidos poderão esclarecer sobre os efeitos de um programa educativo ao cuidador na qualidade de 

sua vida, no nível de ansiedade e depressão, no nível da função motora da criança  e no grau do seu 

conhecimento da doença. Em qualquer momento, você terá acesso aos profissionais responsáveis 

pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é a Fisioterapeuta 

Márcia Andreya Zanon (CREFITO-AL 28684)  que pode ser encontrado no endereço: Rua Doutor 

Jorge de Lima 113, Faculdade de Fisioterapia, Trapiche da Barra, Maceió, AL; telefone +82  
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3315 6794. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal da São Paulo. 

É garantida ao Sr (a). a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de 

participar do estudo, sem quaisquer tipos de prejuízo ao Sr (a). e a sua criança sob sua 

responsabilidade. 

 

USAR APENAS PARA DESISTIR DE PARTICIPAR DA PESQUISA  

 

Revogo o consentimento prestado no dia _______________ e afirmo que não desejo 

prosseguir no estudo que me foi proposto, que dou como finalizado nesta data. 

CIDADE: ______________________ / DATA: _____________________ 

 

Assinatura do pesquisador: __________________________________________ 

Assinatura do participante: ___________________________________________ 

Testemunha: ______________________________________________________ 

Testemunha: ______________________________________________________ 

 

 

As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros indivíduos e serão tratadas 

rigorosamente com confidencialidade. Os resultados desta pesquisa serão divulgados publicamente, 

entretanto, sua identidade jamais será revelada. O Sr (a) terá acesso durante qualquer momento da 

pesquisa aos resultados parciais da mesma, quando em estudo aberto, ou de resultados que sejam 

do conhecimento dos pesquisadores. Todos os gastos com transporte e alimentação do Sr (a) e da 

criança de sua responsabilidade serão ressarcidos pelas pesquisadoras. Em caso de dano pessoal, 

diretamente causado pelos procedimentos propostos neste estudo, o Sr (a) e a criança sob sua 

responsabilidade tem direito a tratamento médico na Instituição, bem como às indenizações 
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legalmente estabelecidas. O pesquisador tem o compromisso de utilizar os dados e o material 

coletado somente para esta pesquisa. 

 

Eu discuti com a Fisioterapeuta Márcia Andreya Zanon  (CREFITO-AL 28684)  sobre a minha 

decisão em participar nesse estudo. Entendi todas as explicações que me foram fornecidas de forma 

clara e simples, inclusive permitindo que eu realizasse todas as perguntas e fizesse todas as 

observações que eu achei pertinente para entender o que ocorrerá comigo neste estudo, não me 

ficando dúvidas sobre os procedimentos a que serei submetido. Ficaram claros para mim quais são 

os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as 

garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha 

participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar quando 

necessário. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu 

consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou 

perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido. Acredito ter sido suficientemente informado a 

respeito das informações que li ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo:Cuidadores de 

crianças portadoras de paralisia cerebral no municí pio de Maceió: conhecer para intervir. 

 

  
_____________________________________________________________ 

Assinatura do paciente/representante legal 

Data: ___________  

  
_____________________________________________________________ 

Testemunha 

Data: ___________  

 (Somente para o responsável do estudo) 
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido 
deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 
 
 

________________________________________________________________ 
Assinatura do responsável pelo estudo 

Data: ___________ 
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7.2 - Anexo II- Formulário de Coleta de Dados 
 

Data do preenchimento_______ /_______/_______. 
 

 
1. Nome do Cuidador:  

                    

 
2. Idade do Cuidador :                  

 
3. Nome da Criança :  

                    

 
4. Idade da Cria nça :                  

 
5. Endereço  

 

 
6. Padrão motor predominante da criança  

 

 
7.Nível de escolaridade do cuidador  

1  Analfabeto   4  Terceiro Grau    

2  Primeiro Grau   5  Não Sei    

3  Segundo Grau   6  Não desejo responder    

 
8. Quanto tempo  cuida da criança:              

 
9. Qualidade de Vida (SF -36) 

 Capacidade Funcional     Vitalidade     

 Limitação física     Aspectos sociais     

 Dor     Aspectos emocionais     

 Estado geral de saúde     Saúde mental     
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10.  Mini -Mental State Exam ination (MMSE):  

 

 
11. Ansiedade e Depressão:  

 Score de Ansiedade  Score de Depressão 

 
 

12. Conhecimento da doença:  

 

 
 



77 

Márcia Zanon. Cuidadores de crianças portadoras de paralisia cerebral no município de Maceió: conhecer para intervir 

 

7.3 - Anexo III - Questionário sobre qualidade de v ida (SF-36) 

 
  
1- Em geral você diria que sua saúde é:  
 

Excelente Muito Boa Boa Ruim Muito Ruim 
1 2 3 4 5 

 2- Comparada há um ano atrás, como você se classificaria sua idade em geral, agora? 
Muito Melhor Um Pouco Melhor Quase a Mesma Um Pouco Pior Muito Pior 

1 2 3 4 5 
3- Os seguintes itens são sobre atividades que você poderia fazer atualmente durante 
um dia comum. Devido à sua saúde, você teria dificuldade para fazer estas 
atividades? Neste caso, quando?  

  

Atividades 
Sim, 

dificulta 
muito 

Sim, 
dificulta 

um pouco 

Não, não 
dificulta de 

modo 
algum 

a) Atividades Rigorosas, que exigem 
muito esforço, tais como correr, 
levantar objetos pesados, participar 
em esportes árduos. 

1 2 3 

b) Atividades moderadas, tais como 
mover uma mesa, passar aspirador 
de pó, jogar bola, varrer a casa. 

1 2 3 

c) Levantar ou carregar 
mantimentos 

1 2 3 

d) Subir vários  lances de escada 1 2 3 

e) Subir um lance de escada 1 2 3 

f) Curvar-se, ajoelhar-se ou 
dobrar-se 

1 2 3 

g) Andar mais de 1 quilômetro 1 2 3 

h) Andar vários quarteirões 1 2 3 

i) Andar um quarteirão 1 2 3 

j) Tomar banho ou vestir-se 1 2 3 

4- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com seu 
trabalho ou com alguma atividade regular, como conseqüência de sua saúde física?   

 Sim Não 

a) Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava ao seu 
trabalho ou a outras atividades? 

1 2 

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 
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c) Esteve limitado no seu tipo de trabalho ou a outras 
atividades. 

1 2 

d) Teve dificuldade de fazer seu trabalho ou outras atividades 
(p. ex. necessitou de um esforço extra).   

1 2 

5- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com seu 
trabalho ou outra atividade regular diária, como conseqüência de algum problema 
emocional (como se sentir deprimido ou ansioso)?  

 Sim Não 

a) Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava ao seu 
trabalho ou a outras atividades? 

1 2 

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 

c) Não realizou ou fez qualquer das atividades com tanto 
cuidado como geralmente faz. 

1 2 

 

6- Durante as últimas 4 semanas, de que maneira sua saúde física ou problemas 
emocionais interferiram nas suas atividades sociais normais, em relação à família, 
amigos ou em grupo? 
 

De forma nenhuma Ligeiramente Moderadamente Bastante Extremamente 
1 2 3 4 5 

 

7- Quanta dor no corpo você teve durante as últimas 4 semanas?  
 

Nenhuma  Muito leve Leve Moderada Grave Muito grave 

1 2 3 4 5 6 

 

8- Durante as últimas 4 semanas, quanto a dor interferiu com seu trabalho normal 
(incluindo o trabalho dentro de casa)? 
 

De maneira alguma Um pouco Moderadamente Bastante Extremamente 
1 2 3 4 5 

 

9- Estas questões são sobre como você se sente e como tudo tem acontecido com você 
durante as últimas 4 semanas. Para cada questão, por favor dê uma resposta que 
mais se aproxime de maneira como você se sente, em relação às últimas 4 semanas.  

 
Todo 

Tempo 

A maior 
parte do 
tempo 

Uma 
boa 

parte do 
tempo 

Alguma 
parte do 
tempo 

Uma 
pequena 
parte do 
tempo 

Nunca 
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a) Quanto tempo 
você tem se 
sentindo cheio de 
vigor, de vontade, 
de força?  

1 2 3 4 5 6 

b) Quanto tempo 
você tem se 
sentido uma 
pessoa muito 
nervosa? 

1 2 3 4 5 6 

c) Quanto tempo 
você tem se 
sentido tão 
deprimido que 
nada pode anima-
lo? 

1 2 3 4 5 6 

d) Quanto tempo 
você tem se 
sentido calmo ou 
tranqüilo? 

1 2 3 4 5 6 

e) Quanto tempo 
você tem se 
sentido com muita 
energia? 

1 2 3 4 5 6 

f) Quanto tempo 
você tem se 
sentido 
desanimado ou 
abatido? 

1 2 3 4 5 6 

g) Quanto tempo 
você tem se 
sentido esgotado? 

1 2 3 4 5 6 

h) Quanto tempo 
você tem se 
sentido uma 
pessoa feliz? 

1 2 3 4 5 6 

i) Quanto tempo 
você tem se 
sentido cansado?  

1 2 3 4 5 6 

 

10- Durante as últimas 4 semanas, quanto de seu tempo a sua saúde física ou 
problemas emocionais interferiram com as suas atividades sociais (como visitar 
amigos, parentes, etc)?  
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Todo 
Tempo 

A maior parte 
do tempo 

Alguma parte do 
tempo 

Uma 
pequena 
parte do 
tempo 

Nenhuma 
parte do 
tempo 

1 2 3 4 5 

 

11- O quanto verdadeiro ou falso é cada uma das afirmações para você?  

 

Definitivament
e verdadeiro 

A 
maioria 

das vezes 
verdadei

ro 

Não 
sei 

A 
maiori
a das 
vezes 
falso 

Definitiva
- 

mente 
falso 

a) Eu costumo 
obedecer  um pouco 
mais facilmente que as 
outras pessoas 

1 2 3 4 5 

b) Eu sou tão saudável 
quanto qualquer 
pessoa que eu conheço 

1 2 3 4 5 

c) Eu acho que a 
minha saúde vai 
piorar 

1 2 3 4 5 

d) Minha saúde é 
excelente 

1 2 3 4 5 
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7.4 - Anexo IV - Escala Hospitalar de Ansiedade e D epressão (HAD) 

 
Leia todas as frases. Marque com um X a resposta que melhor corresponder à como você 

tem se sentido na ÚLTIMA SEMANA. 
Não é preciso ficar pensando muito em cada questão. Neste questionário as respostas 

espontâneas têm mais valor do que aquelas em que se pensa muito. Escolha apenas uma 
resposta para cada pergunta. 
 

A. Eu me sinto tenso ou contraído: 
(    ) A maior parte do tempo 
(    ) Boa parte do tempo 
(    ) De vez em quando 
(    ) Nunca 

 
D. Eu ainda sinto gosto pelas mesmas coisas de antes: 

 (    ) Sim, do mesmo jeito que antes 
 (    ) Não tanto quanto antes 

(    ) Só um pouco 
(    ) Já não consigo ter prazer em nada 

 
A. Eu sinto uma espécie de medo, como se alguma coisa ruim fosse acontecer: 

(    ) Sim, e de jeito muito forte 
(    ) Sim, mas não tão forte 
(    ) Um pouco, mas isso não me preocupa 
(    ) Não sinto nada disso 

 
D. Dou risada e me divirto quando vejo coisas engraçadas: 

 (    ) Do mesmo jeito de antes 
 (    ) Atualmente um pouco menos 

(    ) Atualmente bem menos 
(    ) Não consigo mais 

 
A. Estou com a cabeça cheia de preocupações: 

 (    ) A maior parte do tempo 
 (    ) Boa parte do tempo 

(    ) De vez em quando 
(    ) Raramente 

 
D. Eu me sinto alegre: 

 (    ) Nunca  
 (    ) Poucas vezes 

(    ) Muitas vezes 
(    ) A maior parte do tempo 

 
A. Consigo ficar sentado à vontade e me sentir relaxado: 

 (    ) Sim, quase sempre 
 (    ) Muitas vezes 

(    ) Poucas vezes 
(    ) Nunca 
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D. Estou lento para pensar e fazer coisas: 
 (    ) Quase sempre 
 (    ) Muitas vezes 

(    ) De vez em quando 
(    ) Nunca 

 
A. Eu tenho uma sensação ruim de medo como um frio na barriga ou um aperto no 
estômago: 

 (    ) Nunca 
 (    ) De vez em quando 

(    ) Muitas vezes 
(    ) Quase sempre 

 
D. Eu perdi o interesse de cuidar da minha aparência: 

 (    ) Completamente 
 (    ) Não estou mais me cuidando como eu deveria 

(    ) Talvez não tanto quanto antes 
(    ) Do mesmo jeito que antes 

 
 

A. Eu me sinto inquieto como se não pudesse ficar parado m lugar nenhum: 
 (    ) Sim, demais 
 (    ) Bastante 

(    ) Um pouco 
(    ) Não me sinto assim 

 
D. Fico esperando animado as coisas boas que estão por vir: 

 (    ) Do mesmo jeito de antes 
 (    ) Um pouco menos que antes 

(    ) Bem menos que antes 
(    ) Quase nunca 

 
A. De repente, tenho a sensação de entrar em pânico: 

 (    ) A quase todo momento 
 (    ) Várias vezes 

(    ) De vez em quando 
(    ) Não sinto isso 

 
D. Consigo sentir prazer quando assisto um bom programa de televisão, de rádio, ou 
quando leio alguma coisa: 

 (    ) Quase sempre 
 (    ) Várias vezes 

(    ) Poucas vezes 
(    ) Quase nunca 
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7.5 - Anexo V - Questionário sobre conhecimento da doença 

 
Domínio -1 Conhecimento da doença.  

 

1. Você sabe o nome da doença da criança que cuida.  

A. (  ) Doença genética (Síndrome de Down) 

B. (  ) Paralisia Cerebral. 

C. (  ) Alteração do comportamento (Autismo)  

D. (  ) Não sei. 

 

2. O que você acha que é a doença da sua criança. 

A. (  ) É uma doença na cabeça que causa atraso no desenvolvimento motor.  

B. (  ) É uma destruição dos músculos. 

C. (  ) É uma doença que passa dos pais para o filho. 

D. (  ) Não sei. 

 

3. O que mais chama a sua atenção na doença de sua criança. 

A. (  ) Dificuldade de realizar os movimentos. 

B. (  ) Perda dos movimentos com o tempo. 

C. (  ) Ocorre a falta de alguma parte do corpo. 

D. (  ) Não sei. 
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4. Por que o ir ao médico (durante a gravidez pré-n atal) é importante ? 

A. (  ) Acho que não é importante 

B. (  ) Só precisa ir no momento do parto 

C. (  ) Para prevenir doenças ao seu bebê 

D. (  ) Não sei. 

 

5. O que você sabe do desenvolvimento do cérebro. 

A. (  ) A criança nasce com ele pronto. 

B. (  ) Ele precisa de cuidado para o seu desenvolvimento. 

C. (  ) Ele não precisa de cuidado para o seu desenvolvimento. 

D. (  ) Não sei. 

 

6. Quais são os tipos de paralisia cerebral. 

A. (  ) Rígida, com movimentação explosiva e mista 

B. (  ) Mole e com pouco movimento. 

C. (  ) Mole e sem movimento. 

D. (  ) Não sei. 

 

7. Qual a principal causa de morte da paralisia cer ebral. 

A. (  ) Soluço  

B. (  ) Mordedura. 

C. (  ) Infecção nos pulmões. 

D. (  ) Não sei. 
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8. O que você entende por reflexos. 

A. (  ) Movimento estimulado pela mãe. 

B. (  ) Movimento que a criança realiza. 

C. (  ) Movimento que não depende da criança. 

D. (  ) Não sei. 

 

9. O que você sabe de pressão alta durante a gravid ez. 

A (  ) Ela ajuda no parto sem dor 

B (  ) Ela causa problemas no bebê durante o parto. 

C (  ) Ela ajuda no desenvolvimento do feto. 

D (  ) Não sei. 

 

10. O que você entende por uma boa alimentação dura nte a gravidez. 

A (  ) Devo comer muito sal. 

B (  ) Devo comer muita gordura 

C (  ) Devo comer muitas frutas, cereais e legumes. 

D (  ) Não sei. 

 

11. O que a bebida causa ao bebê durante a gravidez . 

A (  ) Uma ótima gravidez 

B (  ) Não causa problema para a criança 

C (  ) A má-formação do bebê 

D (  ) Não sei. 
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12. O que o cigarro causa ao bebê durante a gravide z. 

A (  ) Causa má-formação e doença na criança 

B (  ) Não causa problema 

C (  ) Diminui a irritabilidade da criança. 

D (  ) Não sei. 

 

13. Porque é importante fisioterapia. 

A (  ) Diminui a concentração da criança durante o sono 

B (  ) Diminui a força nos ossos da criança 

C (  ) Diminui o atraso motor da criança 

D (  ) Não sei. 

 

 

     Domínio – 2 Conseqüências da doença. 

      

14. O que é a alteração da sensibilidade. 

A. (  ) É um tipo de tratamento.  

B. (  ) É a movimentação da criança. 

C. (  ) É a dificuldade da criança  para  perceber as partes do corpo e os 

movimentos. 

D. (  ) Não sei. 
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15. Quais os problemas que podem vir juntos com a p aralisia cerebral. 

A. (  ) Facilidade em fazer amigos 

B. (  ) Problema na pele, no cabelo e uma encravada  

C. (  ) Convulsão, pneumonia, problema na visão e audição. 

D. (  ) Não sei. 

 

16. Você sabe o que a convulsão pode causar. 

A. (  ) Sono profundo 

B. (  ) Alergia 

C. (  ) Vontade de andar 

D. (  ) Não sei. 

 

17. Você sabe o que é tônus muscular. 

A. (  ) É a firmeza dos músculos. 

B. (  ) É a tarefa solicitada para ser realizada. 

C. (  ) É o pensamento da criança. 

D. (  ) Não sei. 

 

18. Você sabe o que a alteração do tônus provoca. 

A. (  ) A criança fica sonolenta. 

B. (  ) A criança fica reta. 

C. (  ) A criança fica torta. 

D. (  ) Não sei. 
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19.  Como devemos proceder na presença do aumento d o tônus. 

A. (  ) Movimentar devagar a criança. 

B. (  ) Movimentar rápido a criança. 

C. (  ) Não movimentar a criança. 

D. (  ) Não sei. 

 

20. O que devemos fazer na presença dos reflexos qu e não são normais 

para a  idade da criança. 

A. (  ) Dar banho na criança. 

B. (  ) Desorganizar a criança. 

C. (  ) Organizar a criança. 

D. (  ) Não sei. 

 

21. Como você organiza a sua criança 

A. (  ) Com alinhamento 

B. (  ) Sem alinhamento. 

C.(  ) Deixo a criança no mesmo lugar. 

D. (  ) Não sei. 

 

22. O que ocasiona quando a criança luxa o quadril.  

A. (  ) A criança não sente dor e ficar reta. 

B. (  ) A criança sente dor e fica torta. 

C. (  ) A criança não reclama. 

D. (  ) Não sei. 
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     Domínio – 3 Manuseio e posicionamento. 

     (Mensuração através de filmagem e fotografia).  

 

23. Você sabe segurar a sua criança. 

( ) sim  ( ) não  - demonstre. 

 

26. Você sabe ensinar a sua criança a rolar. 

( ) sim  ( ) não  - demonstre. 

 

27. Você sabe passar a sua criança de deitado para sentado. 

( ) sim  ( ) não  - demonstre 

 

28. Você sabe treinar o arrastar com a sua criança.  

( ) sim  ( ) não  - demonstre 

 

29. Você sabe colocá-la sentada. 

( ) sim  ( ) não  - demonstre 

 

30. Você sabe posicioná-la em pé. 

( ) sim  ( ) não  - demonstre 

 

31. Você sabe treinar a marcha com a sua criança. 

( ) sim  ( ) não  - demonstre 
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32.  Você sabe realizar o banho. 

( ) sim  ( ) não  - demonstre 

 

33. Você sabe colocar a fralda. 

( ) sim  ( ) não  - demonstre 

 

34. Você sabe ensinar a sua criança a brincar. 

( ) sim  ( ) não  - demonstre 

 

35. O que aconteceu na sua vida e na ida da sua fam ília depois do 

nascimento da criança que você cuida? 

 

36. O que você acha que cuidar de uma criança com p aralisia cerebral 

trouxe alguma mudança na sua vida? 

 

37. Você mudou a rotina da sua vida para cuidar des sa criança? 

 

38. O que representa para você cuidar de uma crianç a com paralisia 

cerebral 

 

39. Como passou a ser sua relação social (com amigo s e família) e 

econômica (dinheiro) após começar a cuidar de uma c riança com paralisia 

cerebral? 
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40. O que você espera para o futuro da criança que você cuida? 

 

41. Você acha que com o passar do tempo a prática e  cuidar dessa criança 

será mais fácil ou mais difícil? 

 

42. Cite pontos positivos e negativos de cuidar des sa criança. 

 

43. Se você fosse colocar uma qualidade e defeito e m você como cuidador, 

o que você diria? 

 

44. O eu você espera aprender sobre a doença da sua  criança, sobre 

manusear, manipular e posicionar? 
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7.6 - Anexo VI - MiniMental State of Health 

 
Mini Mental State Examination (MMSE)  

1. Orientação (1 ponto por cada resposta correta)  
Em que ano estamos? _____  
Em que mês estamos? _____  
Em que dia do mês estamos? _____  
Em que dia da semana estamos? _____  
Em que estação do ano estamos? _____  

Nota :____  
Em que Estado estamos? _____  
Em que rua estamos ? _____  
Em que cidade estamos? _____  
Em que local estamos? _____  
Em que andar estamos? _____  

Nota :____  
2. Retenção (contar 1 ponto por cada palavra corretamente repetida)  
"Vou dizer três palavras; queria que as repetisse, mas só depois de eu as dizer 
todas; procure identificar a cor".  
Pêra _____  
Gato _____  
Bola _____  

Nota :____  
3. Atenção e Cálculo (1 ponto por cada resposta correta. Se der uma errada mas 
depois continuar a subtrair bem, consideram-se as seguintes como corretas. Parar 
ao fim de 5 respostas)  
"Agora lhe peco que me diga quantos são 30 menos 3 e depois ao número 
encontrado volta a tirar 3 e repete assim até eu lhe dizer para parar".  
27_ 24_ 21 _ 18_ 15_  

Nota :____  
4. Evocação (1 ponto por cada resposta correta.)  
"Veja se consegue dizer as três palavras que pedi há pouco para decorar".  
Pêra ______  
Gato ______  
Bola ______  

Nota :____  
5. Linguagem (1 ponto por cada resposta correta)  
a. "Como se chama isto? Mostrar os objetos:  
Relógio ____  
Lápis______  

Nota :____  
b. "Repita a frase que eu vou dizer: O RATO ROEU A ROLHA"  

Nota :____  
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c. "Quando eu lhe der esta folha de papel, pegue nela com a mão direita, dobre-a ao 
meio e ponha sobre a mesa"; dar a folha segurando com as duas mãos.  
Pega com a mão direita____  
Dobra ao meio ____  
Coloca onde deve____  

Nota :____  
d. "Leia o que está neste cartão e faça o que lá diz". Mostrar um cartão com a frase 
bem legível, "FECHE OS OLHOS"; sendo analfabeto lê-se a frase.  
Fechou os olhos____  

Nota :____  
e. "Escreva uma frase inteira aqui". Deve ter sujeito e verbo e fazer sentido; os erros 
gramaticais não prejudicam a pontuação.  
Frase:  

Nota :____  
6. Habilidade Construtiva (1 ponto pela cópia correta.)  
Deve copiar um desenho. Dois pentágonos parcialmente sobrepostos; cada um deve 
ficar com 5 lados, dois dos quais intersectados. Não valorizar tremor ou rotação.  

 
Cópia:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota :____  
 
 

TOTAL (Máximo 30 pontos):____  
Considera -se com defeito cognitivo : • analfabetos ≤ 15 pontos  
• 1 a 11 anos de escolaridade ≤ 22  
• com escolaridade superior a 11 anos ≤ 27  
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7.7 – Apêndice I – Representações do cuidar 

 
Categoria Sub-categoria Sub Sub-categoria 

Sentimentos emanados do cuidar 
(SEC) 

- Insegurança 
 
- Emoção 
 
 
 
 
- Sensação de perdida 
- Decepção 
- Paciência 

- Desconhecimento do 
que está ocorrendo 
- sobrecarga 
- paz interior 
- bem-estar 
- tristeza 
- isolamento 
 

Conformismo - Dádiva, ato de amor 
 
 
- Acomodação 
- Trabalho devotado 
- Hábitos inalterados 

- Aprendizado de vida 
- Crença, fé, aprovação 
- Presente divino 

 
U.N. CONTEXTO U.N. DE REGISTRO CATEGORIAS SUB-CATEGORIAS  

Cuidador 1     
Mudou por que a 
gente não 
esperava ter uma 
criança especial 

2. não esperava 
uma criança 
especial 

 

SEC 
 
 

 

Decepção 
 
 

 

 
 
 

 

Não sei se é bem 
ou se é mal 

5. Não sei SEC Sensação de 
perdida 

 

Não sei nem 
definir como eu 
me sinto. 

6. Não sei como 
me sinto 

SEC Sensação de 
perdida 

 

é um pouco difícil, 
né? Cuidar de 
uma criança assim 
com paralisia 
cerebral porque 
não fala, né? 

7. Difícil cuidar 
 
8. Não fala 
 

Conformismo 
 
Conformismo 

Trabalho 
devotado 
 
Trabalho 
devotado 

 

você realmente 
não sabe o que ta 
acontecendo com 
ela. Aí você fica 
perdida... 

9. Não sabe o 
que está 
acontecendo 
10. Fica perdida 
 

SEC 
 
SEC 
 

Sensação de 
perdida 
Sensação de 
perdida 

 

A gente se sente 
mal, né? 

11. Sente mal SEC Emoção Tristeza 

a gente tem um 
filho e vê o filho da 
gente chorando se 
tiver alguma dor e 

12. Ver 
chorando 
 
13. Não saber 

SEC 
 
SEC 
 

Emoção 
 
Sensação de 
perdida 

Tristeza 
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você não saber  
 

as vezes assim 
ela ta com alguma 
dor e eu não sei 

14. Não saber 
identificar a dor 

SEC 
 

Sensação de 
perdida 

 

a gente se sente 
mal porque não 
sabe onde é que 
dói. Não sabe 
definir quando é 
que ta doendo, 
como dar o 
medicamento... aí 
complica. 

15. Sente mal 
 
 
16. Não saber 
identificar a dor 
e tratá-la. 
 

SEC 
 
 
SEC 
 
 
 

Emoção 
 
 
Sensação de 
perdida 
 
 
 

Tristeza 
 
 
 
 
 

Eu não sei nem 
explicar o que é 
que representa 

17. Não sei 
explicar o que 
representa 

SEC Sensação de 
perdida 

 
 

a chegada dela 
acho que 
representa amor 
 
É bom cuidar dela 
porque sempre é 
um aprendizado 
 
 
 
E a chegada dela 
foi uma 
aprendizagem pra 
mim 

18. Representa 
amor 
 
 
19. É bom cuidar 
dela 
20. É um 
aprendizado 
 
 
21. A chegada 
foi um 
aprendizado 
 
 

SEC 
 
 
 
SEC 
 
SEC 
 
 
 
SEC 
 
 

Emoção 
 
 
 
Emoção 
 
Crescimento 
pessoal 
 
 
Crescimento 
pessoal 
 
 

Bem-estar 
 
 
 
Bem-estar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

teve uma vez que 
eu disse até 
assim: meu Deus 
eu acho que eu 
não tenho não 
paciência de 
cuidar de uma 
criança assim. Aí 
eu acho que Deus 
descontou e disse 
assim: você vai ter 
paciência 

22. Deus 
descontou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conformismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dádiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprendizado 
de vida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

me presenteou 
com a minha filha 

23. Me 
presenteou 

Conformismo Dádiva 
 

Presente 
divino 

cuido muito bem 
da minha filha 

6. Cuido bem 
 

Conformismo Trabalho 
devotado 

 

O lado ruim é 
quando eu vou dar 

7. Dar banho 
 

Conformismo  
 

Trabalho 
devotado 
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banho nele, ele 
cai... 

 

tem que ter muito 
cuidado pra ele 
não cair 

8. Cuidado pra 
não cair 

Conformismo  
 

Trabalho 
devotado 

 

 
 
Cuidador 2     
esse só fica no 
braço, não anda, 
come só o que a 
gente der, né? 
Tudo é com a 
gente 

27. Fica no 
braço 
28. Não anda 
29. Tudo é com 
a gente 
 

Conformismo 
Conformismo 
 
 

Trabalho 
devotado 
Trabalho 
devotado 
 
 

 
 
 
 

O outro é normal e 
não dá tanto 
trabalho assim pra 
fazer essas coisas 
 

30. É normal 
31. Não dá 
trabalho 
 
 

Conformismo 
 
 

Trabalho 
devotado 
 
 

 
 

eu me sinto feliz 
com o meu filho 

35. Me sinto feliz 
 

SEC Emoção Bem-estar 

Não vo me sentir 
magoada. Se 
Deus me deu ele, 
né? É pra eu me 
conformar com 
ele. É isso que eu 
sinto 

36. Magoada 
 
37. Deus me deu 
38. Conformar 

SEC 
 
Conformismo 
Conformismo 

Emoção 
 
Dádiva 
Dádiva 

Tristeza 
 
Presente 
divino 

porque esses 
meninos que tem 
esses problemas 
assim tanto faz se 
ele ta bom como 
ta doente 

39. Tanto faz 
 
 

Conformismo 
 
 

Acomodação 
 
 

 
 
 

quando ele era 
pequeno também 
não gastava 
muito. Não tinha 
muito trabalho 
porque ele era 
novinho, mas só 
que depois que 
ele começou a 
crescer começou 
a aumentar as 
coisas dele e ficar 
mais complicado 

40. Não gastava 
muito 
41. Depois que 
começou a 
crescer 
42. Começou a 
ficar mais 
complicado 
 
 

Conformismo 
 
Conformismo 
 
Conformismo 
 
 
 

Trabalho 
devotado 
Trabalho 
devotado 
Trabalho 
devotado 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

eu me sinto 
normal porque 
isso é passado 

45. Me sinto 
normal 
46. É passado 

Conformismo 
Conformismo 
 

Acomodação 
Acomodação 
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Ele pode ter 
tudo... pode ta 
doente, com 
saúde, mas ele é 
sorridente 
alegria 

47. Ele é 
sorridente 
 
 
48. Alegria 
 

SEC 
 
 
SEC 

Emoção 
 
 
Emoção 

Bem-estar 
 
 
Bem-estar 

 
 
Cuidador 3     
eu não sei nem 
explicar assim 
qual o meu 
sentimento. Eu me 
acostumei assim a 
viver dessa 
maneira 

50. Não sei 
explicar 
51. Me 
acostumei 
 
 
 

SEC 
 
Conformismo 
 
 
 

Sensação de 
perdida 
Acomodação 
 
 
 

 
 
 
 
 

aprendi a ver a 
vida de uma forma 
diferente. Porque 
antes eu não 
conhecia esse 
mundo e a 
mudança que teve 
pra mim foi 
crescimento 
mesmo 

52. Crescimento 
 
 
 
 
 
 
 

SEC 
 
 
 
 
 

Crescimento 
pessoal 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

eu me sinto 
amadurecida em 
muitas coisas. 
Amadurecida 
mesmo 

53. Me sinto 
amadurecida 
 
 

SEC 
 
 

Crescimento 
pessoal 
 
 

 
 
 
 

dá cansaço, as 
vezes 

55. Dá cansaço 
 

SEC Emoção  
 

Sobrecarga 
 

Ela é tudo pra 
mim. Tudo, tudo, 
tudo... E apesar 
de tudo eu me 
sinto feliz. Eu 
gosto de cuidar 
dela. As vezes eu 
me sinto cansada, 
mas é normal, eu 
adoro cuidar da 
minha filha 

56. Tudo pra 
mim 
57. Apesar de 
tudo me sinto 
feliz 
58. Adoro 
cuidar 
 
 
 
 
 

Conformismo 
Conformismo 
 
Conformismo 
 
 
 
 

Dádiva 
Dádiva 
 
Dádiva 
 
 
 
 
 

Presente 
divino 
Presente 
divino 
 
Presente 
divino 
 
 

o que representa? 
É a minha vida. É 
a minha vida. Que 
antes era em 
função de mim, 

59. Representa 
minha vida 
60. Em função 
dela 

Conformismo 
 
Conformismo 
 
 

Ato de amor 
 
Trabalho 
devotado 
 

Aprendizado 
de vida 
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hoje é tudo dela  
 
Cuidador 4     
Porque ela ta me 
ensinando muito. 
Tá me ensinando 
a... muita coisa 
boa na minha 
vida. 

61. Ta me 
ensinando 
muito 
 

SEC 
 
 

Crescimento 
pessoal 
 
 

 
 
 
 

Ela me ensinou 
muita coisa 
mesmo, a 
caminhar com os 
meus próprios pés 

62. Ensinou 
muita coisa 
 

SEC 
 
 

Crescimento 
pessoal 
 
 

 
 
 
 

eu me sinto super 
bem, entendeu? 
Porque antes eu 
queria alguma 
coisa, ficava com 
vergonha e 
voltava... e hoje 
eu insisto, 
principalmente pro 
bem dela 

63. Me sinto 
super bem 
 
 
 
 
 

SEC 
 
 
 
 
 
 

Emoção 
 
 
 
 
 
 
 

Bem-estar 
 
 
 
 
 
 
 

eu não sabia 
como cuidar de 
uma criança 
especial e hoje eu 
sei e cuido muito 
bem da minha 
filha 

64. Não sabia 
cuidar 
65. Cuido muito 
bem da minha 
filha 
 

SEC 
 
Conformismo 
 
 

Insegurança 
 
Trabalho 
devotado 
 
 

 
 
 
 
 

Hoje to bem 
conformada, 
porque assim. Eu 
sinto falta do 
trabalho, né? 
Claro. Mas eu 
também não vo 
trabalhar pra 
deixar a minha 
filha na mão dos 
outros 

67. To 
conformada 
68. Não vou 
deixar minha 
filha na mão 
dos outros 
 
 
 
 
 

Conformismo 
Conformismo 
 
 
 
 
 
 
 

Acomodação 
Trabalho 
devotado 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pra mim, eu 
cuidar dela é o 
mesmo que cuidar 
do meu filho 
normal 

69. É o mesmo 
que cuidar do 
meu filho 
normal 

Conformismo 
 
 

Acomodação 
 
 

 
 
 

o meu lado mais 
difícil é na hora do 
banho 

18. O lado difícil 
é na hora do 
banho 

Conformismo Trabalho 
devotado 
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Cuidador 5     
(o que aconteceu 
na sua vida e da 
sua família após o 
nascimento da 
sua criança?) Bem 

70. Bem 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

é difícil, mas a 
gente consegue 
tudo 

71. É difícil 
 
 

Conformismo 
 
 

Acomodação 
 
 

 
 
 

ela é especial e 
ela é muito 
querida 

72. Ela é 
especial 
 

SEC Emoção Bem-estar 
 

me sinto bem 74. Me sinto 
bem 

Conformismo Acomodação  

 
Cuidador 6     
eu sinto assim... 
feliz, assim 
mesmo... alegria 

75. Feliz SEC 
 

Emoção 
 

Bem-estar 
 

cuidar dela é só 
eu, não tem ajuda 
de mais ninguém. 
Minha família não 
ajuda 

79. Não tem 
ajuda nem da 
família 
 
 

Conformismo 
 
SEC 
 

Trabalho 
devotado 
Decepção 
 
 

 
 
 

eu me sinto bem, 
assim... porque já 
me acostumei. É a 
minha menina e a 
minha filha pra 
mim é tudo agora 

80. Me sinto 
bem 
81. Minha filha 
é tudo pra mim 
 
 

SEC 
 
 

Emoção 
 
 
 

Bem-estar 
 
 
 

eu me sinto 
desprezada. 
Porque ninguém 
gosta dela, tanto 
da minha quanto 
do meu marido. Aí 
eu fico revoltada 
com isso porque 
eu acho que ela é 
igual aos outros e 
não muda nada, 
mas tem muita 
gente que faz de 
conta que ela não 
existe 

82. Me sinto 
desprezada 
83. Ninguém 
gosta dela na 
família 
84. Fico 
revoltada 
 
85. Faz de 
conta que ela 
não existe 
 
 
 
 

SEC 
 
SEC 
 
SEC 
 
SEC 
 
 
 
 

Decepção 
 
Decepção 
 
Emoção  
 
Decepção 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Tristeza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eu... fico normal, 
assim não tenho 
mais vontade de 
me arrumar como 

87. Fico normal 
88. Não tenho 
vontade de me 
arrumar como 

Conformismo 
SEC 
 
 

Acomodação 
Decepção 
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antigamente e tal antigamente    
representa... 
importante, né? 
Porque eu cuido 
dela 

89. Importante 
 

Conformismo 
 
 
 

Trabalho 
devotado 
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Cuidador 7     
(O que aconteceu 
na sua vida e da 
sua família após o 
nascimento da 
sua criança?) 
Tudo bem... em 
paz 

90. Tudo bem 
 
 
 

Conformismo 
 
 
 
 

Acomodação 
 
 
 

 
 
 
 
 

eu sei que ela tem 
deficiência, mas 
não foi 
diagnosticado 
ainda, mas tudo 
tranqüilo 

91. Sei que ela 
tem deficiência 
92. Tudo 
tranquilo 
 
 

SEC 
 
Conformismo 
 
 

Sensação de 
perdida 
Acomodação 
 
 

 
 
 
 
 

Sou uma pessoa 
totalmente 
diferente na forma 
de tratar as 
pessoas. Na 
verdade eu não 
queria muito 
aceitar, mas se 
Deus mandou ela 
assim é porque 
sabe que eu tenho 
capacidade de 
cuidar 

93. Sou uma 
pessoa 
diferente 
94. Não queria 
aceitar 
95. Deus 
mandou 
 
 
 
 
 
 

SEC 
 
SEC 
 
Conformismo 
 
 
 
 
 
 

Decepção 
 
Decepção 
 
Dádiva 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Presente 
divino 
 
 
 
 
 

Eu não sei nem 
explicar 

99. Não sei 
 

SEC 
 

Sensação de 
perdida 

 
 

o que representa 
é... a gente ter 
amor ao próximo 
também porque 
antes eu não 
pensava dessa 
forma. Tem que 
aprender a lidar 
mais 

100. 
Representa 
amor ao 
próximo 

SEC 
 

Emoção 
 
 
 
 
 

Bem-estar 
 

 
Cuidador 8     
bom. Um 
sentimento bom. 

104. Sentimento 
bom 

SEC Emoção 
 

Bem-estar 
 

Teve mudança 
das coisas, mas 
só que eu aprendi 
logo a lidar com 
ela que eu 
comecei logo no 
início 

105. Aprendi 
logo a lidar com 
ela 
 
 
 

Conformismo 
 
 
 
 

Trabalho 
devotado 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



102 

Márcia Zanon. Cuidadores de crianças portadoras de paralisia cerebral no município de Maceió: conhecer para intervir 

 

não sei explicar 109. Não sei 
explicar 

SEC 
 

Sensação de 
perdida 

 
 

é uma graça que 
Deus me deu 

110. É uma 
graça que Deus 
me deu 

Conformismo 
 

Dádiva Presente 
divino 

 
Cuidador 9     
Eu não sei nem 
explicar realmente 

111. Não sei 
explicar 

SEC 
 

Sensação de 
perdida 

 
 

hoje em dia eu 
tenho mais tempo 
pra cuidar do meu 
filho 

116. Tenho 
mais tempo 
para meu filho 

Conformismo 
 
 

Trabalho 
devotado 
 
 

 
 
 

eu antes chorava 
quando eu via o 
João 

119. Chorava 
ao ver o filho 
 

SEC 
 

Decepção 
 

 
 

muita gente as 
vezes não 
chegava pra mim 
pra dar uma 
palavra de 
conforto, chegava 
pra  colocar mais 
pra baixo ainda 

120. Gente 
chegava para 
colocar para 
baixo 
 
 

SEC 
 
 
 
 

Decepção 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

quando eu 
cheguei aqui eu vi 
que eu não seria a 
única e vi que 
tinha crianças pior 
do que a minha 

121. Não é a 
única 
122. Crianças 
“piores” 
 
 

Conformismo 
 
 
 

Acomodação 
 
 
 

 
 
 
 
 

o meu é saudável 
de tudo porque 
tinha criança pior 
do que o meu filho 

123. O meu é 
saudável 
 
 

Conformismo 
 
 

Acomodação 
 
 

 
 
 

Aí eu aprendi a 
me conformar 
mais 

124. Conformar 
mais 

Conformismo 
 

Acomodação 
 

 

Eu me sinto bem, 
né? 

125. Me sinto 
bem 
 

Conformismo 
 

Acomodação 
 

 

Eu lamento muito, 
eu gostaria que 
ele pudesse andar 

126. Lamento 
muito 
127. Gostaria 
que ele 
pudesse andar 

SEC 
 
 

Decepção 
 
 

 
 
 
 

espero que Deus 
ajude e me de 
paciência pra eu 
ficar com ele até o 
dia que Deus 

128. Deus ajude 
129. Paciência 
130. Ficar com 
ele até Deus 
quiser 

Conformismo 
 
Conformismo 
 
 

Trabalho 
devotado 
Dádiva 
 
 

fé 
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quiser   
Hoje em dia eu 
me sinto mais 
melhor porque 
pelo menos eu to 
dentro da minha 
casa 

134. Sinto 
melhor 
135. Minha 
casa 
 
 

Conformismo 
 
 
 

Acomodação 
 
 

 
 
 

 
Cuidador 10     
Só ficou 
decepcionado por 
ela ser especial, 
mas... normal, né? 

137. 
Decepcionado 
por ser especial 
 
 

SEC 
 

Decepção 
 
 

 
 
 

no início não deu 
pra perceber, né? 
Depois com seis 
meses foi que a 
gente veio 
perceber, mas a 
gente achou 
normal. Meus pais 
são loucos por ela 
e eu também 

138. A gente 
achou normal 
 
 
 
 
 
 
 

SEC 
 
 
 
 
 
 
 

Emoção 
 
 
 
 
 
 
 

Bem-estar 
 
 
 
 
 
 
 

Eu me sinto 
normal. Sinto feliz 
de ta com ela, em 
primeiro momento. 
É muito bom ta 
com ela e nem 
tudo a gente pode 

141. Me sinto 
normal 
142. Feliz de ta 
com ela 
 
 

Conformismo 
 
SEC 
 
 

Acomodação 
 
Emoção 
 
 

 
 
Bem-estar 
 
 
 
 

O que representa? 
Não sei nem 
explicar... porque 
não tem como... 

143. Não sei 
explicar o que 
representa 
 

SEC 
 
 

Sensação de 
perdida 
 

 
 
 

sentimento muito 
bom. Eu adoro 
cuidar da minha 
filha. Ficar com 
ela é muito bom. 
Fico muito feliz em 
ficar com ela 

144. 
Representa um 
sentimento 
muito bom 
145. Adoro 
cuidar de minha 
filha 
146. Fico feliz 
em ficar com 
ela 

SEC 
 
 
Conformismo 
 
SEC 

Emoção 
 
 
Trabalho 
devotado 
 
Emoção 
 

Bem-estar 
 
 
 
 
Bem-estar 
 

 
Cuidador 11     
A gente ficou muito 
surpreso, né? 
Porque não sabia 

148. Surpreso 
149. Nascer 
assim 

SEC 
 
 

Decepção 
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que ela ia nascer 
assim 

 
 

 

não sei explicar 150. Não sei SEC Sensação de 
perdida 

 

logo no começo a 
gente não 
descobriu não que 
ela tinha paralisia 

151. Não 
descobriu 
 
 

SEC 
 
 

Sensação de 
perdida 
 

 
 
 

É muito difícil 
cuidar dela 

152. é difícil 
cuidar dela 

Conformismo 
 

Trabalho 
devotado 
 

 
 

ela não fica 
deitada... só quer 
ficar de colo...  

153. quer colo 
 

Conformismo 
 

Trabalho 
devotado 
 

 
 

no começo eu 
estranhava, mas 
agora acostumei 

157. Estranhava 
158. Acostumei 
 

Conformismo  
 
 

Acomodação 
 

 
 

não sei explicar 159. Não sei 
explicar 

SEC Sensação de 
perdida 

 

Ela é muito 
especial pra mim 

161. Especial 
 

SEC 
 

Emoção 
 

Bem-estar 
 

Eu amo muito ela 162. Amo SEC Emoção  
agora eu 
acostumei, né? A 
cuidar dela... 
porque tem que 
acostumar. Antes 
eu cuidava dela, 
mas não era tão 
acostumada não 

163. Acostumei 
 
 

Conformismo 
 
 
 
 
 

Acomodação 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Cuidador 12     
sentimento? É o 
de uma pessoa 
feliz por ter uma 
criança que nem 
ele. Eu fico feliz, 
eu acho assim 

168. Pessoa 
feliz 
169. Uma 
criança como 
ele 
170. Fico feliz 

SEC 
 
 
 

Emoção 
 
 
 

Bem-estar 
 
 

 
Cuidador 13     
Eu mesmo não 
esperava que ele 
nascesse assim 

172. Não 
esperava 
 
 

SEC 
 
 

Decepção 
 

 
 

tem que ter 
paciência 

174. Paciência 
 

SEC Paciência 
 

 

Eu já to 
acostumada 

177. 
Acostumada 
 

Conformismo 
 

Acomodação 
 

 
 



105 

Márcia Zanon. Cuidadores de crianças portadoras de paralisia cerebral no município de Maceió: conhecer para intervir 

 

no começo é 
muito ruim, mas 
depois a gente se 
acostuma 

178. Começo 
ruim 
179. Depois 
acostuma 

Conformismo 
 

Acomodação 
 
 

 
 

a pessoa tem que 
enfrentar muito 
preconceito, muita 
pessoa fala por 
que não se 
alimenta... porque 
não anda. Ai... 

180. Enfrentar 
preconceito 
 
 
 

SEC 
 
 
 
 

Decepção 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Eu me sinto 
normal, porque se 
nasceu assim é 
porque Deus quer, 
né? Aí a pessoa 
não vai desprezar.  

181. Sinto 
normal 
182. É porque 
Deus quis 
 
 
 

Conformismo 
 
 
 
 

Dádiva 
 
 
 
 

Presente 
divino 
 
 
 
 

Uma parte feliz e 
outra angustiada, 
porque a pessoa 
não pode fazer 
nada só, fica toda 
atrapalhada 

185. Parte feliz 
186. Parte 
angustiada 
187. 
Atrapalhada 
 

SEC 
 
 

Emoção 
 
 
 

Tristeza 
Bem-estar 
 
 

A melhor parte 
que eu acho é 
porque ela não 
tinha nenhum 
movimento, era 
toda mole e agora 
ela ta tendo 
movimento ta 
ficando 
melhorzinha aí eu 
to livre 

188. Está tendo 
movimento 
189. Ficando 
melhor 
190. To livre 
 
 
 
 

Conformismo 
 
 
 
 
 
 
 

Trabalho 
devotado 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nem sei dizer 
porque quando eu 
vim saber que ela 
tinha paralisia 
cerebral ela tinha 
três meses... 

191. Nem sei 
dizer 
 
 
 
 

SEC 
 
 
 

Sensação de 
perdida 
 
 

 
 
 
 

eu pensava que 
ela era que nem 
um bebê normal 
mesmo 

192. Pensava 
que ela era 
normal 
 

SEC 
 
 
 

Sensação de 
perdida 
 

 
 
 

 
Cuidador 14     
Todo mundo fica 
alegre porque tem 
criança na casa 

195. Todo 
mundo alegre 
 

SEC 
 

Emoção 
 
 

Bem-estar 
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se torna mais difícil 
é mais carinho 
mais atenção, tem 
que ter mais 
cuidado. E esse 
aqui é bem 
nervosinho 

197. Mais difícil 
198. Mais 
carinho 
199. Mais 
atenção 
200. Mais 
cuidado 
 
 

Conformismo 
 
 
 
 

Trabalho 
devotado 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

era tudo que eu 
esperava 

201. Tudo que 
esperava 

Conformismo Acomodação  

Era um sonho e o 
pai dele tava louco 
pra ver ele logo e 
aquela coisa toda, 
mas uma coisa 
bem 
abençoadinhoa, 
assim 

202. Um sonho 
203. Tava louco 
pra ver logo 
 

Conformismo 
 
 
 
 

Dádiva 
 
 
 
 
 

Presente 
divino 
 
 
 

é mais ainda do 
que ele ser 
normal...  

204. Mais ainda 
 

 
 

 
 

 
 

é mais dedicado é 
mais ainda 
carinhosa com ele. 

205. Mais 
dedicada e 
carinhosa 

Conformismo 
 
 

Trabalho 
devotado 
 

 

devido ele ser um 
pouco especial aí 
não tem tanta 
confiança em 
deixar ele com os 
outros 

213. Não tem 
confiança deixar 
ele com outros 
 

Conformismo 
 
 

Trabalho 
devotado 
 
 

 
 
 

acho um pouco 
trabalhoso porque 
tem que saber 
como lidar com ele 
pra ele não ficar 
tão agitado, tem 
que ter mais 
habilidade com ele 

218. Um pouco 
trabalhoso 
219. Saber lidar 
com ele 
220. Ter mais 
habilidade com 
ele 
 

Conformismo 
 
 
 
 
 

Trabalho 
devotado 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

eu acho ele 
normal, por uma 
parte eu sei lidar 
muito bem com ele 

221. Acho ele 
normal 
222. Sei lidar 
muito bem com 
ele 

Conformismo 
 
SEC 

Acomodação 
 
Sensação de 
perdida 

 
 
 

 

Cuidador 15     
eu vou 
sobrevivendo 
como Deus quer, 
né? 

30. Vou 
sovrevivendo 

Conformismo 
 

Acomodação  
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Bem. Não tem 
problema nenhum, 
graça a Deus 

35. Não tem 
problema 
 

Conformismo 
 
 

Dádiva 
 
 

 

antes eu me 
sentia humilhada, 
rejeitada, mas 
agora não. O que 
importa é a minha 
família e só 

44. Me sentia 
humilhada... 
rejeitada 
45. O que 
importa é minha 
família 
 

SEC 
 
 
 
 
 

Decepção 
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7.8 – Apêndice II – Demandas suscitadas pelo cuidar  

 
 

Categoria Sub-categoria Sub Sub-categoria 
Repercussão psicológica - Crescimento pessoal 

- Sobrecarga 
- Tristeza 
- Isolamento 
- Bem-estar 
- Paz interior 

 

Repercussão física - Adoecimento  
Repercussão social - Falta de lazer 

- Movimento de adaptação à 
nova realidade 
- Mudança no relacionamento 

 
 
 
- Isolamento e incompreensão 

Repercussão financeira - Inalterados 
- Redução de dinheiro 
- Melhora dos gastos 

 

 
U.N. Contexto U.N. de 

registro 
Categorias  Sub-

categorias 
 

Cuidador 1     
eu sou uma 
pessoa muito 
extrovertida... aí 
mudou porque 
não me divirto 
mais como 
antes porque 
tem ela 

2. Não me 
divirto mais 
como antes 
4. Tem ela 
 

 

Repercussão 
social 
 
 
 

 

Falta de lazer 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

fica complicado 
sair 

5. Complicado 
sair 

Repercussão 
social 

Falta de lazer 
 

 

Mudou bastante 
a minha rotina 
de vida 

6. Mudou 
bastante minha 
rotina 

Repercussão 
social 
 

Repercussão 
no cotidiano 

Adaptação à 
nova realidade 

saio, mas eu 
não saio tanto 
quanto antes, 
mas sempre eu 
ainda me divirto 

7. Ainda me 
divirto 
 
 

Repercussão 
social 
 
 

 
 
 

 
 
 

A minha relação 
ficou a mesma 

10. Ficou a 
mesma 

Repercussão 
social 

Repercussão 
no cotidiano 

 

em relação a 
minha família 
essas coisas 
não mudou 
nada 

11. Não mudou 
nada 
 

Repercussão 
social 
 

Repercussão 
no cotidiano 
 

 
 

A parte 12. A parte Repercussão Gastos Rotina 
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financeira 
continuou a 
mesma por 
causa de que o 
dinheiro dela é 
só dela 

financeira 
continuou a 
mesma 
13. O dinheiro 
dela é só dela 
 

financeira 
 
 
Repercussão 
financeira 
 

inalterados 
 
 
Gastos 
inalterados 
 

inalterada 
 
Rotina 
inalterada 
 
 

sempre tenho 
uma parte 
reservada 
porque a gente 
nunca sabe o 
dia de amanhã. 
E o resto é pra 
comprar as 
coisas dela 

14. Parte 
reservada 
15. Nunca se 
sabe o amanhã 
16. Comprar 
coisas dela 
 

Repercussão 
financeira 
 
 
 
 
 

Reserva de 
dinheiro 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

dá e ao mesmo 
tempo não dá 

17. Dá e não 
dá 

Repercussão 
financeira 

Gastos 
inalterados 
Aumento dos 
gastos 

 

quando chega 
final de ano 
mesmo não dá 

18. No final do 
ano não dá 
 

Repercussão 
financeira 
 

Aumento dos 
gastos 
 

 

A gente vai 
comprar roupa, 
comprar 
calçado... 
quando você vê 
não tem mais 
nenhum centavo 
na mão 

19. Comprar 
roupa, calçado 
não tem mais 
nenhum 
centavo 

Repercussão 
financeira 

Aumento dos 
gastos 

 

 
Cuidador 2     
não tenho mais 
amizade com 
meus amigos de 
antes 

20. Não tenho 
mais amizades 

Repercussão 
social 
 

Mudança no 
relacionament
o 
 

Distanciamento 
social 

Minha família é 
o mesmo 
porque eu moro 
dentro da casa 
da minha família 

21. Minha 
família é o 
mesmo 
 

Repercussão 
social 
 

Hábitos 
inalterados 
 

 
 

minha relação 
com meus 
amigos era 
beber, farrar, ta 
entendendo? 

22. Era beber, 
farrar 
 
 

Repercussão 
social 
 
 

Falta de lazer 
 
 
 

 
 
 

agora eu to 
casada, tenho 
ele e tenho que 
pensar nisso 

23. To casada 
24. Tenho ele 
 

Repercussão 
social 
 

Repercussão 
no cotidiano 
 

Mudança de 
hábito 
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Quando ele tava 
novinho não 
gastava muito, 
mas depois que 
completou um 
ano... um ano e 
meio... a comida 
dele, a roupa, a 
fralda... aí os 
gasto aumentou 

25. Não 
gastava 
26. Depois de 
um ano 
27. Os gastos 
aumentaram 
 
 

Repercussão 
financeira 
 
 
 
 
 
 

Aumento dos 
gastos 
 
 
 
 
 

 

Tem hora que 
não dá 

28. Não dá 
 

Repercussão 
financeira 

Aumento dos 
gastos 

 

ele adoece só 
dá o dinheiro 
dos remédios 

29. Dinheiro 
dos remédios 
 

Repercussão 
financeira 
 

Aumento dos 
gastos 
 

 

 
Cuidador 3     
a família ficou 
mais próxima de 
mim 

31. Família 
próxima 
 

Repercussão 
social 
 

Mudança no 
relacionament
o 

União familiar 

aqueles que 
eram meus 
amigos mesmo 
a gente na tem 
problema não 

32. Amigos não 
se afastaram 
 

Repercussão 
social 
 
 

Hábitos 
inalterados 
 

 

Os gastos 
aumentaram 

33. Gastos 
aumentaram 

Repercussão 
financeira 

Aumento dos 
gastos 

 

Dá, pra ela dá, 
não vô dizer que 
num dá não, 
mas pra ela dá 

34. Pra ela dá Repercussão 
financeira 

Gastos 
inalterados 

 

 
Cuidador 4     
É meio difícil, 
né? Porque a 
gente paga 
aluguel, aí é 
meio difícil 

36. É meio 
difícil 
 
 

Repercussão 
financeira 
 
 

Aumento dos 
gastos 
 
 

 

aumentaram. E 
muito, né? 

37. 
Aumentaram 

Repercussão 
financeira 

Aumento dos 
gastos 

 

Não dá não, 
porque eu 
também me viro 
em casa 

39. Não dá Repercussão 
financeira 
 

Aumento dos 
gastos 

 

 
Cuidador 5      
todo mundo 
gosta dela. Ela 
sente bem 

40. Todo 
mundo gosta 
dela 

Repercussão 
social 
Repercussão 

Hábitos 
inalterados 
Mudança no 

 
 
União 
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quando ta na 
casa da minha 
família. Eu sinto 
que ela é 
querida 

41. Ela é 
querida 
 

social 
 
 

relacionament
o 
 
 

 

cada vez ta 
aumentando o 
gasto dela. que 
eu recebo o 
dinheiro dela e 
só é mais pra 
ela 

42. O dinheiro 
dela é mais pra 
ela 
 

Repercussão 
financeira 
 

Gastos 
inalterados 
 

 

 
Cuidador 6     
muita gente se 
afastaram. 
Pensando que o 
problema dela 
pega 

43. Muita gente 
se afastou 
 

Repercussão 
social 
 
 

Mudança no 
relacionament
o 
 
 

Distanciamento 
social 
 

já era difícil e 
ficou mais difícil 
ainda, porque 
eu trabalhava, 
como falei aí 
larguei o 
trabalho. Aí é 
praticamente o 
dinheiro dela pra 
tudo. Eu não 
posso arrumar 
emprego... meu 
marido 
desempregado 

46. Mais difícil 
47. Larguei o 
trabalho 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repercussão 
social 
Repercussão 
financeira 
 
 
 
 
 
 
 

Repercussão 
no cotidiano 
Aumento dos 
gastos 
 
 
 
 
 
 

Mudança de 
hábito 
 
 

Tem. É a minha 
sorte. 

48. É a minha 
sorte 

Repercussão 
financeira 

  

 
Cuidador 7     
alguns amigos 
com um pouco 
de rejeição. Tem 
alguns que já 
vem de outra 
forma... assim 
meio sentida. 
Outros ainda 
tem assim... 
preconceito. 

49. Alguns 
amigos com 
rejeição 
50. Outros com 
preconceito 
 
 
 

Repercussão 
social 
 
Repercussão 
social 
 
 
 

Mudança no 
relacionament
o 
 
Mudança no 
relacionament
o 
 
 
 

Distanciamento 
social 
 
Distanciamento 
social 

também afetou 
a família 
também 

51. Afetou 
também a 
família 

Repercussão 
financeira 

Aumento dos 
gastos 
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52. Bastante 

 
Cuidador 8     
Passou a ser 
melhor do que o 
que era 

54. Passou a 
ser melhor 

Repercussão 
social 

União 
 

 

Aumentou os 
gastos mais. Os 
gastos foi tudo 
aumentado 

56. Aumentou 
os gastos 
 

Repercussão 
financeira 
 

Aumento dos 
gastos 
 

 

Cobre, mas no 
início não cobria 
porque quando 
eu vim 
conseguir o 
benefício dela 
ela tava com 
três anos de 
idade. 

58. Cobre 
 
 

Repercussão 
financeira 

Gastos 
inalterados 

 

 
Cuidador 9     
Porque as vezes 
não dá 

62. Não dá 
 

Repercussão 
financeira 

Aumento dos 
gastos 

 

Também o meu 
marido trabalha, 
né? 

63. Meu marido 
trabalha 

Repercussão 
social 

Hábitos 
inalterados 

 

Tá difícil não 
conviver com o 
salário dele não. 

64. Difícil sem 
o salário 
 

Repercussão 
financeira 
 

Aumento dos 
gastos 

 

Cobre não, 
porque ele 
precisa de 
roupas, calçado 

65. Não cobre 
66. Precisa 
 

Repercussão 
financeira 
 

Aumento dos 
gastos 
 

 

to querendo 
comprar uma 
cadeira de roda 
e não tô 
conseguindo 

67. Cadeira de 
roda 

Repercussão 
social 
 

Adaptação à 
ova realidade 
 

 

 
Cuidador 10     
A única coisa foi 
que meu marido 
não aceitou e se 
separou, só isso 

68. Meu marido 
não aceitou e 
se separou 

Repercussão 
social 
 

Mudança no 
relacionament
o 
 

Desunião 
 
 

Porque o dela 
não dá pra tudo, 
porque tem o 
médico 

69. O dela não 
dá pra tudo 
 
 

Repercussão 
financeira 
 
 

Aumento dos 
gastos 
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particular, tem 
isso, tem aquilo 

  

dá e não dá, 
né? Toda vez 
surge um 
problema 
diferente, como 
agora mesmo 
ela tá com 
problema no 
coração e 
precisa fazer 
uma cirurgia aí 
tem que ter um 
médico 
particular... aí 
dificulta um 
pouco 

70. Toda vez 
que surge um 
problema 
diferente 
dificulta um 
pouco 

Repercussão 
financeira 

Aumento dos 
gastos 

 

 
Cuidador 11     
Aumentaram 
 

72. 
Aumentaram 

Repercussão 
financeira 

Aumento dos 
gastos 

 

Porque sem ele, 
quando não 
tinha o benefício 
dava pra passar, 
mas agora ficou 
melhor 

73. Sem o 
benefício dava, 
mas ficou 
melhor 

Repercussão 
financeira 
 

Aumento dos 
gastos 

 

 
Cuidador 12     
uma parte ficou 
boa outra parte 
ficou ruim 

74. Uma parte 
boa e outra 
ruim 

Repercussão 
social 

Mudança no 
relacionament
o 

 
 

muitos fala aí a 
pessoa quer 
evitar ... aí é 
melhor a pessoa 
se afastar 
daquele dali 

75. Evitar 
76. Afastar-se 
de algumas 
pessoas 
 

Repercussão 
social 
 
 
 

Mudança no 
relacionament
o 
 
 
 

Distanciamento 
social 
 
 

 
Cuidador 13     
muitas vezes a 
pessoa nem tem 
tempo pra 
conversar com 
meus amigo 

77. Falta tempo 
para amigos 
 

Repercussão 
social 
 

Repercussão 
no cotidiano 
 

Mudança de 
hábitos 
 
 

julgar uma 
pessoa que é 
deficiente é o 
mesmo que a 

78. Afastar 
daquela 
pessoa 
 

Repercussão 
social 
 
 

Mudança no 
relacionament
o 
 

Distanciamento 
social 
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pessoa ficá... se 
afastar daquela 
pessoa 

 
 

  
 
 

da minha parte 
foi melhor 
porque quando 
ela não tinha 
benefício 
comprava muito 
fiado aí depois 
que recebeu o 
benefício mudou 

79. Foi melhor 
80. Comprava 
fiado 
81. O benefício 
mudou isso 
 

Repercussão 
financeira 
 
 
 
 

Melhora dos 
gastos 
 
 
 
 

 
 

Cobre, dá pra 
comprar os 
alimentos dela, 
as coisas que 
ela precisa 

82. Dá pra 
comprar 
 
 
 

Repercussão 
financeira 
 

Melhora dos 
gastos 

 

 
Cuidador 14      
mudou assim 
um pouco 
porque eu fiquei 
só dedicada a 
ele 

83. Fiquei só 
dedicada a ele 

Repercussão 
social 
 

Repercussão 
no cotidiano 
 

Mudança de 
hábito 
 

Amigo e essas 
coisas assim eu 
me afastei 
bastante 

84. Me afastei 
bastante de 
amigos 
 

Repercussão 
social 
 

Mudança no 
relacionament
o 
 

Distanciamento 
social 
 

 
Cuidador 15      
não tenho tanto 
tempo assim 
devido a cuidar 
dele 

85. Não tenho 
tanto tempo 
 

Repercussão 
social 
 

Repercussão 
no cotidiano 
 

Mudança de 
hábito 
 

bastante gasto 
com ele. Com 
medicamentos... 
é praticamente 
um salário só 
pra ele 

86. Bastante 
gasto 
87. Um salário 
só pra ele 

Repercussão 
financeira 

Aumento dos 
gastos 
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7.9 – Apêndice III – Expectativas do cuidar em rela ção à criança 

 
 

Categoria Sub-categoria 
Melhora substancial - Independência funcional 

- Crescimento cognitivo 
- Inserção social 

Cura - Não dependência do medicamento 
Piora - Dependência funcional 
Desejo - Conhecimento/experiência 
Autonomia  
Demandas para o cuidar  
 

U.N. Contexto  U.N. de registro  Categorias  Sub-categorias  
Cuidador 1    
queria que ela 
andasse, que ela 
falasse, seria o 
presente maior que 
eu ia ter  

1. Queria que ela 
andasse, 
falasse... seria o 
presente maior 

 

Melhora 
substancial 
 

 

Independência 
funcional 
 
 

 
Que fosse pra uma 
escola e 
aprendesse a ler e 
escrever e quem 
sabe até um 
trabalho 

2. Fosse para 
uma escola e 
aprendesse a ler 
e escrever 
3. Quem sabe um 
trabalho 

Autonomia 
 
 
Melhora 
substancial 

Crescimento cognitivo 
 
 
Inserção social 

 
Cuidador 2    
Vai ficar mais difícil 
porque ela ta 
crescendo 

4. Mais difícil 
5. Está crescendo 
 

Demandas para 
cuidar 
 

 

todo o dia eu 
penso quando ela 
for uma moça, o 
que é que que vou 
fazer? 

6. Todo dia penso 
quando ela for 
moça 
7. O que vou 
fazer? 

Demandas para 
cuidar 
 

 

penso nisso e não 
ta longe não 
porque ela tem 10 
anos já 

8. Não está longe 
 

Demandas para 
cuidar 

 

Aí eu acho que vai 
ficar mais difícil 

9. Mais difícil Demandas para 
cuidar 

 

 
Cuidador 3    
Ave Maria, muita 
melhora pro meu 
fiho 

10. Muita melhora 
 

Sonho 
 

 
 

Que ele ande, que 11. Ande Cura Independência 
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ele fale.. tipo um 
menino normal 

12. Fale 
13. Menino nomal 

 
Cura 

funcional 
 
Independência 
funcional 

deixe de tomar 
gardenal porque 
esse remédio não 
é normal 

14. Deixar de 
tomar gardenal 

Cura 
 
 

Não dependência do 
medicamento 
 

Acho que na minha 
opinião se tem que 
tomar um remédio 
controlado, não é 
normal 

15. Se toma 
remédio não é 
normal 
 
 

Cura 
 
 

Não dependência do 
medicamento 
 
 

cada vez que a 
criança vai 
crescendo a gente 
vai gastando mais 

16. Gastando 
mais 
 
 

Maior 
repercussão 
financeira e 
familiar 

 

 
Cuidador 4    
eu espero que ela 
se desenvolva. Eu 
desejo muito que 
ela ande 

18. Espero que 
ela se desenvolva 
19. ande 

Desejo Independência 
funcional 

 
Cuidador 5    
eu espero 
melhoramento 
dela, né? Que ela 
ande, estude, né? 

20. Espero 
melhoramento 
21. Ande, estude 

Desejo 
 
 

Independência funcional 
 
 

acho que vou me 
surpreender muito 
com essas coisas 

22. Vou me 
surpreender 

Desejo 
 

 

Pra mim cuidar 
mesmo, do meu 
ponto de vista eu 
acho que vai ser 
mais fácil porque 
eu vo cada vez 
mais aprendendo e 
me desenvolvendo 

23. Vai ser mais 
fácil porque eu vo 
aprendendo 

Melhora 
substancial do 
cuidar 
 
 

Conhecimento/experiência 
 

 
Cuidador 6    
espero bem. 
Muitos anos de 
vida feliz. O que eu 
espero é isso 

24. Espero bem 
25. Muitos anos 
de vida feliz 

Desejo  

 
Cuidador 7    
eu espero que ela 26. Espero que Desejo  
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melhore melhore  
Tô com ela aqui 
todo o dia e peço a 
Deus que ela 
melhore. Que 
possa sentar ou 
até mesmo... que 
ela possa chegar 
pelo menos a falar, 
andar 

27. Possa sentar 
ou até falar, 
andar 
 
 
 

Desejo 
 
 
 
 

Independência 
funcional 
 
 
 
 

Eu acho que vai 
ser mais difícil, 
porque ela ta 
grandinha, né? Aí 
ta ficando cada dia 
mais difícil 

28. Vai ser mais 
difícil 

Piora Dependência 
funcional 

 
Cuidador 8    
Saúde, paz... que 
ela seja igual a 
outra pessoa 
qualquer. 

29. Seja igual a 
outra pessoa 
qualquer 

Desejo 
 

Independência 
funcional 
Inserção social 

Assim... estudar 
futuramente... ser 
uma pessoa feliz 
na família 

30. Estudar 
 
31. Ser feliz na 
família 

Melhora 
substancial 
Melhora 
substancial 

Crescimento cognitivo 
 
Inserção social 
 

 
Cuidador 9    
espero um futuro 
melhor pra ela 

32. Futuro melhor 
 

Desejo 
 

 

Porque cada vez 
mais eu vô 
aprendendo mais 

33. Aprendendo 
mais 

Melhora 
substancial 

Crescimento cognitivo 

 
Cuidador 10    
espero que ele 
progrida 

34. Progrida 
 

Desejo 
 

Independência 
funcional 
 

aprenda a falar, 
andar... 

35. Aprenda a 
falar e andar 

Melhora 
substancial 

Independência 
funcional 
 

que ele seja uma 
criança 
independente, sem 
depender de 
ninguém 

39. Independente 
 
 

Melhora 
substancial 
 
 

Independência 
funcional 
 
 

 
Cuidador 11    
peço a Deus que 36. Fácil Sonho  
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seja mais fácil 
se ele andar e se 
ele falar pra mim 
vai ser muito mais 
fácil 

37. Se andar será 
mais fácil 

Melhora 
substancial 

Independência 
funcional 
 

vai ficar mais difícil, 
por causa do peso 

38. Difícil por 
causa do peso 

Piora Dependência 
funcional 

 
Cuidador 12    
espero que ela 
fique boa 

39. Que ela fique 
boa 
 

Desejo  

fale... que ela fique 
uma criança 
normal 

40. Fique uma 
criança normal 

Desejo  

 
Cuidador 13    
Se ela não andar 
vai ficar um 
pouquinho difícil, 
né? Porque ela é 
uma menina 
grande 

41. Se não andar 
vai ficar mais 
difícil 

Piora Dependência 
funcional 

O que eu espero? 
Que ela seja muito 
feliz 

42. Ela seja muito 
feliz 

Desejo  

 
Cuidador 14    
Quero que ela 
estude, quero que 
ela ande 

43. Estude 
44. Ande 

Melhora 
substancial 

 

que ela seja uma 
menina normal 

45. Seja uma 
menina normal 

Desejo Independência 
funcional 
Crescimento cognitivo 

 
Cuidador 15    
um grande homem 
porque eu tô 
lutando pra isso 

46. Um grande 
homem 

Desejo 
 

 

pra que ele possa 
se desempenhar 
quando ele 
estiver... poder... 
saber... dirigir tudo 
sozinho mesmo 

47. Possa se 
desempenhar 
48. Dirigir... tudo 
sozinho 

Melhora 
substancial 

Inserção social 
Independência 
funcional 
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7.10 – Apêndice IV – Repercussões do cuidar 

 
 

Categoria Sub-categoria Sub Sub-categoria 
Repercussão psicológica - Crescimento pessoal 

- Sobrecarga 
- Tristeza 
- Isolamento 
- Bem-estar 
- Paz interior 

 

Repercussão física - Adoecimento  
Repercussão social - Falta de lazer 

- Movimento de adaptação à 
nova realidade 
- Mudança no relacionamento 

 
 
 
- Isolamento e 
incompreensão 

Repercussão financeira - Inalterados 
- Redução de dinheiro 
- Melhora dos gastos 

 

 
U.N. Contexto  U.N. de registro  Categorias  Sub-

categorias 
 

Cuidador 1     
Aí mudou a rotina. 
Mudou o 
comportamento da 
gente 

3. Mudou a rotina 
 
4. Mudou o 
comportamento 

Repercussã
o social 
Repercussã
o social 

Repercussão 
no cotidiano 
Repercussão 
no cotidiano 

Mudança de 
hábito 
Mudança de 
hábito 

ponto negativo é 
quando ela ta 
doente 

1. Está doente 
 

Repercussã
o Física 

Adoecimento 
 

 

fico 
estressadéssima 

2. Estressada Repercussã
o 
psicológica 

Sobrecarga  
 

 

meu ponto 
positivo é que a 
minha filha é 
muito alegre e 
carinhosa e é a 
minha vida 

3. Ela é muito 
alegre e 
carinhosa 
4. É a minha vida 
 

Repercussã
o 
psicológica 
Repercussã
o 
psicológica 

bem-estar  
bem-estar  
 

 

sou muito 
estressada 

5. Muito 
estressada 
 

Repercussã
o 
psicológica 

Sobrecarga   

mudou muita 
coisa, né? 

24. Mudou muita 
coisa 

Repercussã
o social 

Repercussão 
no cotidiano 

Mudança de 
hábito 

eu tenho esse 
especial que dá 
mais trabalho que 
o outro 

25. Esse especial 
26. Dá trabalho 
 

Repercussã
o social 
 

Adaptação à 
nova realidade 
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Cuidador 2     
O lado bom é 
quando ele ta 
animado, 
querendo pegar as 
coisas... 

9. Animado 
10. Pegar as 
coisas 
 

Repercussã
o psicológica 
 

Emoção 
 
 

Bem-estar 
 
 

tudo que eu faço 
pro meu filho... 
tudo que eu faço 
pra ele é uma 
maravilha pra mim 

12. tudo é uma 
maravilha 

Repercussã
o psicológica 

Emoção 
 

Bem-estar 
 

Antes eu ainda 
tinha minha vida, 
eu saia, minhas 
coisas... me 
divertia, e agora 
não tenho mais. Aí 
mudou muito isso 

32. Eu tinha 
minha vida 
33. Eu saia 
 
34. Agora não 
tenho mais 

Repercussã
o social 
Repercussã
o social 
Repercussã
o social 

Repercussão 
no cotidiano 
Repercussão 
no cotidiano 
Repercussão 
no cotidiano 

Mudança de 
hábito 
Mudança de 
hábito 
Mudança de 
hábito 

 
Cuidador 3     
Tudo mudou. 
Tudo, tudo mesmo 

49. Tudo mudou 
 

Repercussão 
social 

Repercussão 
no cotidiano 

Mudança de 
hábito 

lado bom de cuidar 
dela é como eu 
falei... eu cresci 
como pessoa... eu 
sinto que eu 
começo a ver o 
mundo de outra 
maneira 

14. O lado bom 
é que cresci 
como pessoa 
 
 
 

Repercussão 
psicológica 
 
 
 
 

Crescimento 
pessoal 
 
 
 

 
 
 
 
 

o ponto negativo é 
o cansaço físico 
mesmo. Eu só 
tenho a dizer isso 
mesmo 

15. O ponto 
negativo é o 
cansaço físico 
 

Repercussão 
psicológica 
 
 

Emoção 
 
 

Sobrecarga 
 
 

Meu defeito é que 
as vezes eu fico... 
assim, ela ta 
chorando muito, aí 
eu fico ... nervosa 
mesmo 

16. Meu defeito 
é que fico 
nervosa 
 
 
 

Repercussão 
psicológica 
 
 
 

Emoção 
 
 
 
 

Sobrecarga 
 
 

minha qualidade é 
que eu sou 
paciente também 
ao mesmo tempo 

17. Minha 
qualidade é que 
sou paciente 

Repercussão 
psicológica 
 

Paciência  

 
Cuidador 4     
O lado bom é 
todos, né? De sair 

19. O lado bom 
é todos 

Repercussão 
psicológica 

Emoção 
 

Bem-estar 
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com ela. Ficar em 
casa com ela. É 
bom demais. Eu 
não sei nem 
explicar o que tem 
de ruim não, juro. 
Pra mim tudo é 
bom 

20. Pra mim 
tudo é bom 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

meu defeito é 
quando ela insiste 
em querer uma 
coisa e eu digo 
que não e termino 
fazendo 

21. Meu defeito 
é quando eu 
digo que não e 
termino 
fazendo 
 

Repercussão 
psicológica 
 
 

Falta de 
posicionamento 
 
 
 

 
 
 
 
 

a minha qualidade 
é amar muito a 
minha filha. 

22. Minha 
qualidade é 
amar muito 

Repercussão 
psicológica 

Emoção Paz interior 

 
Cuidador 5     
o lado ruim é que o 
pai dela ta 
desempregado... 
ela não tava 
correndo os 
negócio dela... aí 
porque era ruim 
pra ela porque eu 
queria dá as 
coisas dela e não 
podia dar. 

25. Pai 
desempregado 
26. Queria 
poder dar 
coisas pra ela 

Condição 
social 

Desemprego  

 
Cuidador 6     

o lado bom é que 
ela é especial. E o 
lado difícil é que as 
pernas dela é muito 
junta e pra limpar dá 
muito trabalho 

27. Ela é especial 
 
28. O difícil é as 
pernas dela 
 

Condição 
psicológica 
Conformismo 
 

Emoção 
 
Trabalho 
devotado 

Bem-estar  

eu acho que meu 
defeito é assim... 
que eu não tenho 
muito tempo pra me 
dedicar só a ela, 
né? Que tem casa 
pra cuidar, tem os 
outros, colégio... aí 
eu sempre deixo ela 
com o mais velho 

29. Não tenho 
muito tempo pra 
me dedicar a ela 
 
 
 
 
 

Condição social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aumento das 
tarefas 
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Cuidador 7     
eu queria já 
começar a 
trabalhar, pra 
deixar ela com 
uma irmã minha, 
mas só por ela ser 
assim eu não 
quero abandonar 
ela agora 

96.  Queria 
começar a 
trabalhar, mas 
não quero 
abandonar ele 
agora 
 
 
 

Repercussão 
social 
 
 
 
 
 
 

Repercussão no 
cotidiano 
 
 
 
 
 
 

Mudança 
de hábito 
 
 
 
 
 
 

Eu me sinto assim 
uma dificuldade 
um pouco, né? 
Por saber que vou 
ser dependente, 
que vou ser 
dependente do pai 
dela 

97. Sinto uma 
dificuldade 
98. Vou ser 
dependente do 
pai dela 
 
 
 

Repercussão 
social 
Repercussão 
social 
 
 
 

Adaptação à 
nova realidade 
Adaptação à 
nova realidade 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

O lado ruim é só 
não poder 
trabalhar agora e 
o bom... sei não... 
são coisas que eu 
não sei nem 
explicar. 

31. O lado ruim 
é não poder 
trabalhar 
 
 
 
 

Condição 
social 
 
 
 
 
 

Desemprego 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

o meu defeito é 
um pouco se 
incomodar com o 
próximo que ta 
rejeitando 

33. Se 
incomodar com 
o próximo 
rejeitando 
 
 

Condição 
psicológica 
 
 

Emoção 
 
 

Isolamento 
 
 

minha qualidade 
um pouco sou 
eu... a mãe, que 
vou gostar da 
mesma forma 

34. Minha 
qualidade sou 
eu 

Condição 
Psicológica 
 

Emoção 
 
 
 
 

Paz interior 
 
 
 

 
Cuidador 8     
modificou muito 
porque os outros 
era tudo normal e 
ela nasceu 
deficiente 

101. Modificou 
muito 
102. Ela nasceu 
deficiente 

Repercussão 
social 
SEC 
 

Adaptação à 
nova realidade 
Decepção 
 

 
 
 
 

Mudou o clima 
dentro de casa. O 
jeito da gente 
cuidar. Mudou 
vários tipos de 

103. Mudou o 
clima dentro de 
casa 
 
 

Repercussão 
social 
 
 
 

Adaptação à 
nova realidade 
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coisa dentro de 
casa 

 
 

  

o que mudou foi 
dentro de casa 
com os outros, 
né? 

106. Mudou 
dentro de casa 
 

Repercussão 
social 
 

Adaptação à 
nova realidade 
 

 
 

mudou o 
comportamento 
das outras 
crianças que eu 
tinha quando ela 
nasceu... aí 
mudou muita 
coisa porque eles 
começaram a 
tratar ela diferente 
dos outros, não 
arengava mais 
muito com os 
outros, ficava 
muito com ela. 

107. Mudou o 
comportamento 
das outras 
crianças 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repercussão 
social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adaptação à 
nova realidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

assim eu fazia 
faxina fora... tinha 
os trabalho fora. 
Hoje eu não posso 
só vivo dentro de 
casa só pra ela 

108. Tinha 
trabalho e hoje 
não posso mais 
 
 

Repercussão 
social 
 
 
 

Repercussão no 
cotidiano 
 
 
 

Mudança 
de hábito 
 
 
 

 
Cuidador 9     
aprendi muito a 
conviver com 
pessoas portadoras 
de deficiência 

117. Aprendi 
muito 
118. Conviver 
 
 

Condição 
psicológica 
 
 

Crescimento 
pessoal 
 
 

 
 
 
 

antes eu era uma 
pessoa que 
trabalhava, podia 
sair pra trabalhar 
fora e hoje em dia 
eu não posso mais 

131. Antes 
trabalhava 
132. Hoje não 
posso mais 
 

Repercussão 
social 
Repercussão 
social 
 

Repercussão no 
cotidiano 
Repercussão no 
cotidiano 
 

Mudança 
de hábito 
Mudança 
de hábito 
 

só vivo mais dentro 
de casa cuidando 
dele. 

133. Vivo dentro 
de casa cuidando 
dele 
 

Repercussão 
social 
 

Adaptação à 
nova realidade 
 

 
 
 

Representa acho 
que uma 
responsabilidade 
muito grande cuidar 
de uma criança 
dessa. É uma 

136. 
Responsabilidade 
muito grande 
 
 

Condição 
psicológica 
 
 
 
 

Crescimento 
pessoal 
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responsabilidade 
muito grande 

 
 

 

já enfrentei tanta 
dificuldade nessa vida 

39. Dificuldade 
 
 

Condição 
psicológica 

Emoção 
 
 

Sobrecarga 
 

 

Eu me sinto muito 
magoada 
 
acho uma falta de 
respeito 
 
 

40. Magoada 
 
 
41. Falta de 
respeito 
 
 

Condição 
Psicológica 
 
Condição 
Social 
 
 
 

Emoção 
 
 
Incompreensão 
 
 
 

Tristeza 
 
 
 
 
 
 

 

O bom seria que as 
pessoas 
compreendessem 

43. Pessoas 
compreendessem 
 

Condição 
social 
 
 

Incompreensão 
 
 

  

 
Cuidador 10     
mudou muita 
coisa, né? Eu 
praticamente vivo 
pra ela, né? Não 
tenho tempo mais 

139. 
Praticamente 
vivo pra ela 
140. Não tenho 
tempo mais 
 

Repercussão 
social 
 
 

Adaptação à 
nova realidade 
 

 
 
 
 

O lado bom é que 
ele é uma pessoa 
muito carinhosa 
 
 

48. É carinhoso 
 
 
 
 

Condição 
psicológica 
 
 
 

Emoção 
 
 
 
 

Bem-estar 
 
 
 
 

 
Ele dá alegria pra 
gente, né? Porque 
ele sorri, a gente 
brinca com ele e 
ele corresponde 
as brincadeirinha 
da gente 
 
 

 
49. Dá alegria 
 
50. Sorri 
 
 
 
 
 
 

 
Condição 
psicológica 
Condição 
psicológica 
 
 
 
 
 

 
Emoção 
 
Emoção 
 
 
 
 
 
 

 
Bem-estar 
 
Bem-estar 
 
 
 
 
 

 
acho que defeito 
pra mim sobre 
cuidar do João 
não acho não. 
Não boto não 
defeito em mim 
não 
 
 

 
51. Não boto 
defeito em mim 
 
 
 
 
 
 

 
Condição 
psicológica 
 
 
 
 
 
 

 
Julga-se perfeita 
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A qualidade pra 
mim são muitas 
porque eu tenho 
bastante 
paciência mesmo 
com ele.  
 
 

 
52. Bastante 
paciência 
 
 
 
 
 

 
Condição 
psicológica 
 
 
 
 
 

 
Paciência 
 
 
 
 
 
 

 

 
Pra mim eu me 
sinto uma ótima 
pessoa. 

 
53. Ótima 
pessoa 
 

 
Condição 
psicológica 

 
Julga-se perfeita 
 

 

 Cuidador 11     
mudou muito 
 
eu saia muito aí eu 
não posso sair 
muito. Tem que 
ficar com ela em 
casa 

154. Mudou 
muito 
 
155. Saia muito 
156. Ficar em 
casa 
 
 

Repercussão 
social 
Repercussão 
social 
 

Adaptação à 
nova 
realidade 
Adaptação à 
nova 
realidade 
 
 

 
 
 
 

Quase tudo, 
mudou tudo 

160. Mudou 
tudo 
 

Repercussão 
social 

Adaptação à 
nova 
realidade 

Bem-estar 
 

Meu defeito é que 
as vezes falta 
paciência 

55. Falta de 
paciência 
 

Condição 
psicológica 
 

Paciência 
 
 

 

 
Cuidador 12     
mudou muita 
coisa, né? 

164. Mudou 
muita coisa 

Repercussão 
social 

Adaptação à 
nova realidade 

 

Aconteceu assim, 
foi uma surpresa, 
né? Porque a 
gente não 
esperava, pelo 
menos eu não 
esperava ter uma 
criança especial e 
assim com tanto 
do problema 

165. Foi uma 
surpresa 
166. Não 
esperava ter 
uma criança 
especial 
167. Com tanto 
problema 
 

Repercussão 
social 
 
 
 
 

Adaptação à 
nova realidade 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

o lado bom? 
Quando ela ta 
alegre e sorrindo 

59. Alegre e 
sorridente 
 

Condição 
psicológica 
 

Emoção 
 
 

 

defeito não ter 
muita paciência 

60. Pouca 
paciência 

Condição 
psicológica 

Paciência Bem-estar 
 

 
Cuidador 13      
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Aconteceu muita 
coisa, né? Muita 
mudança 

171. Muita 
mudança 
 

Repercussão 
social 
 

Adaptação à 
nova realidade 
 

 
 

mudou em tempo 
que a pessoa não 
tem mais. Mudou 
muita coisa 

173. Sem 
tempo 
 
 

Repercussão 
social 
 

Adaptação à 
nova realidade 
 

 
 
 

a pessoa não 
pode sair muito, 
não pode deixar a 
menina sozinha 

175. Não pode 
sair 
176. Não pode 
ficar sozinha 

Repercussão 
social 
 

Adaptação à 
nova realidade 
 

 
 
 

Quando dá crise 
eu fico aguniada. 
 
 

63. Fico 
aguniada 
 
 
 

Condição 
psicológica 
 
 

Emoção 
 
 
 

Sobrecarga 
 
 
 

 
o lado bom é 
quando ela ta 
calminha, 
quietinha 
 
 

 
64. Calminha, 
quietinha 
 
 
 

 
Condição 
psicológica 
 
 
 

 
Emoção 
 
 
 
 

 
Bem-estar 
 
 
 
 

 
as vezes eu não 
tenho paciência 
 
 

 
66. Não tenho 
paciência 
 
 

 
Condição 
psicológica 
 
 

 
Paciência 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
As vezes eu falo 
alto, mas a 
pessoa se 
arrepende 
 
 
 

 
67. falo alto 
 
68. Arrepende 
 
 
 

 
Condição 
psicológica 
Condição 
psicológica 
 
 

 
Emoção 
 
Crescimento 
pessoal 
 
 

 
Sobrecarga 

 Cuidador 14     
mudou bastante 
 

193. Mudou 
bastante 

Repercussão 
social 

Adaptação à 
nova realidade 

 

Tem mais trabalho 194. Mais 
trabalho 

Repercussão 
social 

Adaptação à 
nova realidade 

 

E todo mundo 
dividindo o serviço 
com ele, aquela 
coisa toda 

196. Dividindo o 
serviço 
 

Repercussão 
social 
 

Mudança no 
relacionamento 
 
 

União 
familiar 
 
 

O lado ruim é só 
porque... assim, 
quando... as vezes 
ele não obedece 
tanto aí eu brigo 

70. O lado ruim 
é que as vezes 
ele não 
obedece 
71. Eu brigo 

 
Condição 
psicológica 
 
Condição 

 
Emoção 
 
 
Emoção 

Sobrecarga 
 
 
Sobrecarga 
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com ele e ele fica 
agitado e bate 
nele, bate em mim, 
fica... se estressa 
 
 

com ele 
72. Fica agitado 
 
 
 
 
 

psicológica 
Condição 
psicológica 
 
 
 
 

 
Emoção 
 
 
 
 
 

Sobrecarga 
 
 
 
 
 

Nos lugares ele 
fica agitado e 
começa a gritar, 
num fica quieto 
 
 
 

73. Ele fica 
agitado e 
começa a gritar 
 
 
 
 
 

Condição 
psicológica 
 
 
 
 
 

Emoção 
 
 
 
 
 
 

Sobrecarga 
 
 
 
 
 
 

 
Cuidador 15     
O lado bom é que 
ele é uma criança 
carinhosa 
 
 

74. É uma 
criança 
carinhosa 
 
 
 

Condição 
psicológica 
 
 
 

Emoção 
 
 
 
 

Bem-estar 
 

as vezes falta um 
pouco de 
paciência, pode 
ser isso 
 
 

75. Falta 
paciência 
 
 
 
 
 

Condição 
psicológica 
 
 
 
 

Paciência 
 
 
 
 
 

 

As vezes eu me 
etresso com ele, 
brigo com ele 

76. Me estresso 
 
 
 
 

Condição 
psicológica 
 
 
 

Paciência 
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7.11 – Apêndice V – Expectativas em relação ao curs o 

 
Categoria Sub-categoria Sub Sub-categoria 

Aprender - Melhora funcional 
- para entender a doença 
- Cuidar 
- AVDs 
- Sensação de perdida 

 

 
U.N. Contexto  U.N. de registro  Categorias  Sub 

categorias 
 

Cuidador 1     
quero aprender a 
fazer exercícios 
com ele, pros 
braços dele, pras 
pernas... 

1. Aprender a 
fazer exercícios 
 
 

Aprender 
 
 

Melhora 
funcional 
 

 

quero saber como 
entender, porque 
as vezes ele tá 
querendo falar e 
eu quero ajudar 
ele, mas não tem 
nem como... 

2. Entender ele 
3. Quero ajudar 
ele 
 
 

Aprender 
 
 
 

Melhora 
funcional 
 
 

 

sobre a doença 
porque tem hora 
que el 
e tem uma 
infecção... e eu 
quero saber o que 
eu faço pra 
parar... 

4. Quero saber o 
que eu faço 
5. Parar 
infecções 
 

Aprender 
 
 

Conhecer a 
doença 
 
 
 

 

 
Cuidador 2     
Eu espero 
aprender a cuidar 
mais dela. Me 
dedicar mais a ela 

 6. Aprender a 
cuidar mais dela 
 

Aprender 
 

Cuidar 
 

 

gostaria de saber 
porque que ela 
nasceu com essa 
doença 

7. Porque ela 
nasceu com essa 
doença 
 

Aprender 
 
 

Conhecer a 
doença 
 

 

gostaria também 
de aprender a 
mexer mais com 
ela. Aprender 
mais 

8. Aprender a 
mexer mais 

Aprender 
 
 

Melhora 
funcional 
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Cuidador 3     
espero aprender a 
saber cuidar mais 
da minha filha 

9. Aprender a 
cuidar 
 

Aprender 
 

Cuidar 
 

 

sei cuidar da 
minha filha, mas 
eu quero aprender 
a saber cuidar 
mais 

10. Aprender 
mais 
 
 

Aprender 
 
 

Cuidar 
 

 

 
Cuidador 4     
como essa 
doença se 
manifesta 

11. como se 
manifesta 

Aprender 
 

Conhecer a 
doença 

 

Como acontece a 
paralisia cerebral 

12. Como 
acontece a 
paralisia 

Aprender 
 

Conhecer a 
doença 

 

porque aconteceu 
isso 

13. Porque 
 

Aprender 
 

Conhecer a 
doença 

 

fazer em casa e 
tentar melhorar 
mais o ponto de 
vista dela 

14. Melhorar 
mais 

Aprender 
 
 

Melhora 
funcional 
 

 

 
Cuidador 5     
espero aprender 
muita coisa 

15. Aprender Aprender Conhecer a 
doença 

 

sobre a paralisia 
mesmo. Sobre a 
paralisia cerebral, 
qual a causa da 
paralisia. Se eu 
posso chegar e 
culpar alguém, um 
médico... eu acho 
que não, mas... 

16. Sobre a 
paralisia 
17. Culpar 
alguém 
 
 
 
 
 

Aprender 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecer a 
doença 
 
 
 
 
 
 

 

como manusear 
ela, pra saber se 
eu to fazendo 
certo... e outras 
coisas que eu 
podia fazer pra 
melhorar o 
desenvolvimento 
dela 

18. Como 
manusear 
19. Melhorar o 
desenvolvimento 

Aprender 
 
 
 
 
 
 

Melhora 
funcional 
 
 
 
 
 

 

 
Cuidador 6     
eu queria 20. Aprender Aprender Melhora  
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aprender tudo que 
eu puder. Tudo 
que eu puder eu 
quero aprender 
pra poder ajudar 
mais a minha filha 

tudo o que 
puder 
21. Ajudar 
minha filha 
 

 
 
 
 

funcional 
Conhecer a 
doença 
 

É isso que eu 
queria entender. 
Que eu não 
entendo nada.  

22. Queria 
entender 
23. Eu não 
entendo 
 

Aprender 
 
 

Conhecer a 
doença 
 

 

Pra poder fazer 
em casa os 
exercícios, na 
perninha, na 
mão... eu queria 
pra poder fazer 
em casa pra 
ajudar mais pra 
ela se desenvolver 
mais 

24. Fazer 
exercícios 
25. Ajudar ela a 
se desenvolver 
 
 
 

Aprender 
 
 
 
 
 
 

Melhora 
funcional 
 
 
 
 
 

 

 
Cuidador 7     
aprender muitas 
coisas assim, né? 
Que eu preciso 

 26. Aprender 
muitas coisas 

Aprender 
 

Conhecer a 
doença 
Melhora 
funcional 

 

aprender muita 
coisa, né? Assim 
sobre ela. Quando 
eu não puder vir 
fazer o tratamento 
dela, cuidar dela 
em casa 

27. Aprender 
coisas sobre ela 
28. Cuidar dela 
em casa 

Aprender 
 
 
 

Conhecer a 
doença 
Melhora 
funcional 

 

 
Cuidador 8     
tantas coisas que 
eu não sei ainda 

29. Tantas 
coisas que não 
sei 

Aprender Sensação de 
perdida 

 

que tem muitas 
coisas pra frente 
que eu tenho que 
aprender que eu 
não sei ainda 
totalmente 

30. Tenho que 
aprender 

Aprender 
 
 

  

 
Cuidador 9     
eu espero 
aprender muito 

31. Espero 
aprender mais 

Aprender 
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mais daquilo que 
eu já seio 
gostaria de saber 
assim... a causa 
da paralisia dela. 
Que eu nunca me 
explicaram como 
foi 

32. Saber a 
causa da 
paralisia 
33. Nunca me 
explicaram 

Aprender 
 
 
 

Conhecer a 
doença 
 
 

 

 
Cuidador 10     
coisas boas, né? 34. Coisas boas Aprender   
como lidar com 
ele em casa, na 
hora de dar o 
banho 

35. Como lidar 
com ele 
36. Dar banho 

Aprender 
 

Melhora 
funcional 
 

 

se bem que agora 
eu to 
aprendendo... 
antes eu dava no 
braço, mas agora 
eu to aprendendo 
a dar comida pra 
ele na cadeira de 
rodas dele 

37. To 
aprendendo 
 
 
 
 
 

Aprender 
 
 
 
 
 

Melhora 
funcional 
 
 
 

 

não sei se do jeito 
que ele ta 
comendo é o certo 

38. Não sei se é 
certo 
 

Aprender 
 

AVDs 
 

 

Queria que ele 
aprendesse a 
sentar, ficar 
sentadinho no 
colo ou no tapete, 
que pudesse 
levantar a 
cabeçinha pra 
assistir e se 
segurar 

39. Aprender a 
sentar 
40. Levantar a 
cabeça 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Cuidador 11     
Espero aprender 
muita coisa que 
eu ajude ela mais 

41. Espero 
aprender coisas 
que ajudem 

Aprender 
 
 

Melhora 
funcional 

 

sobre a doença? 
Assim.. não sei... 
o que é essa 
doença direito, 
né?  

42. O que é 
essa doença 
 

Aprender 
 

Sobre a 
doença 
 
 

 

não sei o que é 
porque o médico 

43. Não sei o 
que é 

Aprender 
 

Sobre a 
doença 
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nunca me diz o 
que ela tem. E a 
médica disse que 
é genético, mas 
na minha família 
não tem ninguém 
assim 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

os exercícios? Eu 
espero aprender 
muita coisa, né? 
Pra que eu possa 
ajudar ela em 
casa 

44. Espero 
aprender 
exercícios para 
ajudar ela em 
casa 

Aprender 
 
 

Melhora 
funcional 
AVDs 
 

 

 
Cuidador 12     
Espero aprender 
muita coisa, né? 

45. Espero 
aprender 

Aprender 
 

Sensação de 
perdida 

 

Não sei explicar... 
 
 

46. Não sei Aprender Sensação de 
perdida 

 

 
Cuidador 13     
Muita coisa 47. Muita coisa Aprender Sensação de 

perdida 
 

Muito assim, 
paciência... poder 
brincar com ela 
melhor que as 
vezes a pessoa 
não tem tempo 

48. Paciência 
49. Brincar com 
ela 
 
 

Aprender 
 
 
 

AVDs 
Melhora 
funcional 
 

 

 
Cuidador 14     
quando for o caso 
dela porque a 
paralisia, qual foi o 
motivo... muitas 
coisas assim 

50. Porque a 
paralisia 
51. Qual o 
motivo 
 

Aprender 
 
 

Conhecer a 
doença 
 
 

 

Tudo, porque eu 
poderia brincar 
com ela, fazer o 
que as menina 
fazem aqui (da 
fisioterapia) pra e 
fazer ela se 
desenvolver mais 

52. Brincar com 
ela 
53. Fazer ela se 
desenvolver 
mais 
 

Aprender 
 
 

AVDs 
Melhora 
funcional 
 
 
 
 

 

 
Cuidador 15     
assim, por uma 
parte eu to 

54. É bom 
saber o que ele 

Aprender 
 

Conhecer a 
doença 
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cuidando dele 
direitinho, só que 
as vezes é bom a 
gente realmente 
saber o que ele 
tem e como lidar 
com a criança pra 
não piorar mais o 
estado dela 

tem e como 
lidar pra não 
piorar mais 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

espero saber 
bastante coisa 
dele porque eu 
não sei realmente 
o que ele tem, se 
ele tem Down, o 
que é que ele tem 

55. Saber 
bastante coisa 
dele porque não 
sei o que ele 
tem 
 

Aprender 
 
 
 
 

Sensação de 
perdida 
 
 
 

 

Quero aprender 
bastante coisa e... 
porque assim eu 
fico com ele como 
se ele fosse mais 
ou menos uma 
criança normal, só 
que as vezes eu 
percebo que as 
vezes ele não é 
assim, que tem 
que ficar com ele 

56. Aprender 
bastante coisa 
 

Aprender 
 

Sensação de 
perdida 
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7.12 – Apêndice VI – Aprovação do CEP da UNIFESP 

 

 



135 

Márcia Zanon. Cuidadores de crianças portadoras de paralisia cerebral no município de Maceió: conhecer para intervir 

 

 
 
 



136 

Márcia Zanon. Cuidadores de crianças portadoras de paralisia cerebral no município de Maceió: conhecer para intervir 

 

7.13 – Apêndice VII – Aprovação do CEP da UNCISAL 
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7.14 – Apêndice VIII – Classificação socioeconômica  segundo ABEP 

  

 


