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Resumo 
Objetivo – Levantar o perfil e a qualidade de vida dos cuidadores de pacientes com Paralisia Cerebral (PC). Métodos – Participaram
deste estudo vinte cuidadores de pacientes com paralisia cerebral, sendo aplicado a eles um questionário sócio-demográfico, e um
questionário de qualidade de vida, o WHOQOL-bref. O tipo de tônus, distribuição topográfica e GMFCS, foram dados levantados em
prontuário. Resultados – Os 20 pacientes apresentaram PC. Levantou-se pelo perfil sócio-demográfico que dos cuidadores estudados,
95% eram mulheres, mães/pais, 40% solteiros, com idade média de 39 anos e nove meses. A maior parte deles eram do lar (75%), cur-
saram até o ensino fundamental (60%), rendimento mensal até dois salários mínimos (70%). Através da análise dos prontuários obteve-
se que o tônus muscular predominante foi a espasticidade (90%), a distribuição topográfica foi na maioria tetraparesia (50%) e o nível
GMFCS mais freqüente foi o cinco (90%). O WHOQOL-bref indicou que a qualidade de vida geral foi classificada em 7,05%, no
domínio físico, 63,60%, no domínio psicológico 58,85%, no domínio das relações sociais 67,55% e no domínio do meio ambiente
50,15%. Conclusão – Foi verificado que a qualidade de vida dos cuidadores de paciente com paralisia cerebral esta considerada razoa-
velmente comprometida, necessitando intervenções terapêuticas, auxiliando o cuidador e seu deficiente, a se organizarem em relação
a sua estrutura familiar melhorando todos os aspectos em sua qualidade de vida.

Descritores: Qualidade de vida; Cuidadores; Paralisia cerebral

Abstract
Objective – This study aimed to raise the profile and the quality of life of caregivers of patients with cerebral palsy (CP). Method – Twenty
caregivers of patients with cerebral palsy participated in this study by filling a social-demographic questionnaire, a questionnaire of quality
of life, the WHOQOL-bref. The type of muscle tone, topographic distribution and GMFCS were taken from medical records. Results – The
twenty patients presented CP. It was raised by the social-demographic profile that 95% of the studied caregivers were women, parents,
40% single, average age of 39 years and nine months old, with elementary education (60%), monthly income under twice the national
minimum wage (70%). The medical records analysis has found that the predominant muscle tone was the spastic (90%), the topo-
graphic distribution was mostly tetraparesis (50%) and the most frequent GMFCS level was five (90%). The WHOQOL-bref indicated
that the general quality of life was 7.05%, while in the physical health domain it was 63.60%, in the psychological health domain it
was 58.85%, in the social relationship domain it was 67.55%, and in the environmental domain it was 50.15%. Conclusion – It was
verified that the quality of life of caregivers of people with cerebral palsy is being enough compromised and needs therapeutic inter-
ventions to help the caregiver and his patient to organize their family structure, in order to improve all aspects of caregivers’ quality
of life.

Descriptors: Quality of life; Caregivers; Cerebral palsy

Introdução
Paralisia Cerebral (PC) é uma sequela de caráter não

progressivo, que acomete o Sistema Nervoso Central
do cérebro imaturo, ocasionando déficits tônicos, pos-
turais e na execução dos movimentos1-4 trazendo dis-
funções sensório-motoras, impedindo que a pessoa viva
experiências que permitam que seu desenvolvimento
normal aconteça, fazendo com que ela dependa de
cuidados especiais5-6. 

O nascimento de uma criança com PC gera um
grande impacto familiar, devido ao fato de que a família
se vê frente a uma realidade diferente e desconhecida,
que causa mudanças repentinas e até conflitos, alte-
rando substancialmente sua rotina6-7 e, consequente-
mente, a qualidade de vida de todas as pessoas, mas
principalmente da mãe, que fica com a maior sobre-
carga8-9. Logo, a forma com que os pais se ajustam, é
de fundamental importância para o futuro de todos10. 

O cuidador, pessoa que assume a tarefa de assistir 
a quem necessita de ajuda no desempenho de suas
atividades diárias11-12, e na maioria das vezes é um
membro da família, tem uma importante missão, na
medida em que surgem necessidades que exijam
tempo, dedicação, renúncias, responsabilidade, buscas
e envolvimentos com a criança, podendo isso, se 
não equilibrado, interferir na qualidade de vida deste
cuidador6,13. 

A qualidade de vida (QV) pode ser entendida, se-
gundo a Organização Mundial de Saúde, como a ex-
pectativa que o indivíduo tem sobre sua posição perante
a vida5, seus valores, objetivos e preocupações dentro
do padrão de cada pessoa6,8,10,14. Os conceitos de QV,
seus fatores sociais, físicos, psicológicos, culturais e es-
pirituais, que são essenciais para a condição humana,
são razoavelmente influenciados nesta nova condição
de vida de cuidador e paciente5,10,15.
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Métodos
Após a autorização deste projeto pela direção da

APAE de Bauru para execução da pesquisa e pela apro-
vação do Comitê de Ética da Universidade Sagrado Co-
ração de Bauru (USC), iniciou-se o trabalho tratando-
se de um estudo quantitativo que levantou o perfil e a
QV de 20 cuidadores de pacientes com diagnóstico
médico de PC que frequentam o programa da UCD
(Unidade de Cuidados Diários) da Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais de Bauru (APAE Bauru).
Denomina-se cuidador a pessoa que permaneça a
maior parte do tempo envolvida com os cuidados desse
aluno em casa, enquanto não está na APAE.

Foi aplicado, para conhecer o perfil desses cuidado-
res, um questionário sócio-demográfico, criado pela
própria pesquisadora, constando de sexo, idade, estado
civil, grau de parentesco, nível de escolaridade, profis-
são, renda familiar, religião e quantidade de pessoas
que vivem da renda familiar.

Quanto aos pacientes, foram levantados dados em
prontuário único, como o tipo de alterações clínicas
do tônus muscular, sua classificação topográfica e o
nível do GMFCS.

As alterações clínicas do tônus muscular são classifi-
cadas em espasticidade, ataxia e atetose. A espastici-
dade, forma mais encontrada no PC16, é definida como
uma lesão no Sistema Nervoso Piramidal (SNP), carac-
terizado pelo aumento e velocidade do tônus muscular,
com agravamento dos reflexos profundos, resultante de
hiperexcitabilidade de reflexo do estiramento17-18.

Em relação à classificação topográfica, temos: hemi-
plegia (acomete um lado do corpo), a monoplegia (aco-
mete um membro somente), diplegia (acomete os qua-
tro membros, com maior comprometimento dos
membros inferiores – MMII), triplegia (acometem três
membros) e a tetraplegia (acomete os quatro membros
com a mesma intensidade)19-20. 

O GMFCS (Gross Motor Function Classification Sys-
tem) é um instrumento que avalia a função motora
grossa de pacientes com PC, que permite medir as ha-
bilidades e as limitações, dando ênfase às funções de
sentar e andar, graduando dentro das quatro faixas etá-
rias (0 a 2 anos, 2 a 4 anos, 4 a 6 anos e 6 a 12 anos),
os cinco níveis motores, caracterizando o desempenho
motor da criança ao levar em consideração a diferentes
contextos como casa, escola e espaços comunitários21,
sendo o nível I o mais leve e o V o mais grave, de
acordo com Prudente et al.10 (2010).

A qualidade de vida (QV) dos cuidadores foi avaliada
por um instrumento de rápida aplicação, o WHOQOL-
bref, composta por 26 questões divididas em quatro do-
mínios: meio ambiente, relações sociais, psicológico e
físico. Trata-se de uma versão abreviada da WHOQOL-
100. Este instrumento tem como objetivo caracterizar a
QV de diversas culturas, com praticidade de uso, vali-
dade satisfatória e fidedignidade de teste-reteste9,14,22-23.

Os dados coletados foram submetidos à análise esta-
tística descritiva (porcentagem, média e desvio padrão),
e apresentados na forma de tabelas e texto.

Resultados
Através do questionário sócio-demográfico, obteve-

se que dos cuidadores estudados, 95% eram mulheres,
sendo que 100% deles eram mães/pais, 40% eram sol-
teiros, com idade média de 39 anos e nove meses. A
maior parte dos cuidadores era do lar (75%), tinha cur-
sado até o ensino fundamental (60%) com rendimento
mensal de até dois salários mínimos (70%), conforme
apresentado na Tabela 1. 

Tabela 1. Perfil dos cuidadores familiares de pacientes aten-
didos no programa da UCD, atendidos na APAE de
Bauru-SP, 2011

  Idade                           Média                   39 anos e 9 meses
                                      Desvio padrão                 8,53
                                      Mínimo                         20 anos
                                      Máximo                        52 anos

  Sexo (%)                       Feminino                           95
                                      Masculino                          5

  Parentesco (%)             Mães/pais                         100
  Ocupação (%)              Exercendo atividade         25
                                      profissional
                                      Do lar                                75

  Estado Civil (%)            Casado                              30
                                      Solteiro                             40
                                      Separado/divorciado/         30
                                      viúvo                                

  Escolaridade (%)          Ensino fundamental           60
                                      Ensino médio                    25
                                      Superior                            15

  Rendimento                 Até dois salários mínimos   70
  mensal (%)                De 2 a 4 salários mínimos  30

  Religião (%)                 Católica                            55
                                      Evangélica                         20
                                      Testemunha de Jeová         10
                                      Espírita                              5
                                      Não possui                        10

  Total de pessoas (%)     Até 4                                 45
                                      4 ou mais                          55

  Pessoas que auxiliam   Ninguém                           40
  (%)                            Outros membros da família 55
                                      Empregada                         5

Todos os 20 pacientes desses cuidadores apresenta-
ram como patologia principal a PC (100%). Desses,
90% apresentaram como tipo de tônus muscular a es-
pasticidade, e quanto à distribuição topográfica, 50%
eram tetraparéticos. O nível GMFCS mais frequente foi
o V (cinco), em 90% dos pacientes.

Em relação aos escores apresentado pelo instrumento
que avaliou a QV dos cuidadores de pacientes com
PC, o WHOQOL-bref, na QV geral obteve-se média
de 7,05% (dp=1,84), no domínio físico (Domínio 1)
63,60% (dp=14,63), no psicológico (Domínio 2)
58,85% (dp=19,30), no domínio das relações sociais
(Domínio 3), 67,55% (dp=14,59) e no do meio am-
biente (Domínio 4) 50,15% (dp=15,13), conforme ilus-
tra a Tabela 2. 
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Tabela 2. Qualidade de vida dos cuidadores de pacientes
atendidos no programa da UCD, atendidos na APAE
de Bauru-SP, 2011

  Média                                    Desvio Padrão (dp)

  QV Geral                               7,05                  1,84
  Domínio1                              63,60                 14,63
  Domínio 2                             58,85                 19,30
  Domínio 3                             67,55                 14,59
  Domínio 4                             50,15                 15,13

Público amostrado – N=20

Observa-se que os domínios 2 e 4 (psicológico e meio
ambiente) se mantiveram na média, já os domínios 1 e
3 (físico e nas relações sociais), estão acima da média.
Levando em consideração que o Whoqol bref, apresenta
em seus resultados uma escala positiva, ou seja, quanto
maior o valor, melhor a QV de seus avaliados.

Discussão
As dificuldades encontradas por cuidadores de crian-

ças com PC são muitas. Dessa forma, este trabalho teve
como objetivo levantar o perfil de cuidadores de pa-
cientes com PC que frequentam regularmente os servi-
ços da APAE Bauru, além de quantificar a QV dessas
pessoas.

Na pesquisa de Camargos et al.9 (2009), que também
avaliou a qualidade de vida de pacientes com PC, ve-
rificou-se que 91,7% eram mães desses pacientes, o
que vai de encontro aos resultados desta pesquisa, onde
100% eram mães/pais. Dos cuidadores entrevistados,
podemos observar que a maioria era do sexo feminino,
95% e o restante do sexo masculino, o que confirma
Fonseca e Penna4 (2008), que afirma que a maioria dos
entrevistados era do sexo feminino.

Amendola et al.11 (2008), mostrou que 62,2% dos
cuidadores eram casados ou em união consensual, o
que confronta com esta pesquisa na qual apenas 30%
das cuidadoras eram casadas, 40% eram solteiras e se-
parado/divorciado/viúvo eram 30%. Amendola et al.11

(2008) também relaciona a escolaridade em seu estudo,
onde 21,2% eram analfabeto e o restante cursou o en-
sino fundamental incompleto, completo ou mais, porém
podemos destacar uma diferença nesse aspecto, pois
no presente estudo todos freqüuentaram a escola, tendo
60% cursado o ensino fundamental e o restante ensino
médio e superior 

Outro resultado desse estudo refere-se à idade, Zeoti
e Petean13 (2008), teve 47% de seus participantes (cui-
dadores), com 50 anos ou menos. Esse achado vai de
encontro aos resultados desse estudo, que apresentou
a média de idade 39,9 anos. O mesmo estudo mostra
que 40% tiveram como rendimento mensal um valor
inferior ou igual a quatro salários mínimos, resultado
incompatível com o presente estudo, que constou 70%
com rendimento mensal até dois salários mínimos.

Os prontuários dos pacientes cujos cuidadores foram
o alvo deste estudo, demonstrou que o tipo de tônus
muscular mais comum é a espasticidade (90%), confir-
mando o estudo de Mancini et al.16 (2002), enquanto a

classificação topográfica neste estudo apontou que 50%
eram tetraparéticos, que é a perda parcial das funções
motoras dos membros inferiores e superiores. 

Em relação à escala GMFCS, que também foi con-
sultada nos prontuário dos pacientes com PC que par-
ticiparam deste estudo, observa-se que estes são seve-
ramente comprometidos pelos distúrbios de
mo  vimentos que esta doença pode causar, como já ex-
planado na metodologia deste estudo, sendo que 90%
desses apresentaram nível V na escala. No estudo de
Prudente et al.10 (2010) , a escala GMFCS foi aplicada
em 100 crianças e tiveram os seguintes resultados, 19
do nível I, 17 do nível II, 20 do nível III, 20 do nível IV
e 24 do nível V, sendo assim podemos verificar um nú-
mero maior de crianças representado pelo nível V em
ambos os estudos.

Amendola et al.11 (2008), apresentou como resultado
da aplicação do WHOQOL-Bref que nos domínio físico
e relações sociais apresentaram os maiores escores
(66,72% e 60,86%, respectivamente), enquanto que o
domínio meio ambiente apresentou o menor (52,51%).
Esses dados condizem com este estudo que obteve
63,60% no domínio físico, 67,55% relações sociais e
meio ambiente 50,15%. Para Paulo et al.23 (2008), o
domínio psicológico teve um escore de 67,22%, já
nesse estudo a média foi 58,85%. Não existe uma pon-
tuação que classifique a QV como “ruim” ou “boa”;
porém, alguns autores relatam que as pontuações evi-
denciadas acima demonstram uma QV razoavelmente
comprometida, necessitando intervenções15. 

Conclusão
Concluindo, o cuidador de pacientes com paralisia

cerebral sofre grande impacto na sua qualidade de vida
devido à rotina extensivamente dedicada aos cuidados
do portador de deficiência. Logo, o cuidador necessita
de maior compreensão e investimento por parte do sis-
tema público de saúde, já que é de fundamental im-
portância entender a complexidade de se ter um defi-
ciente no ambiente familiar, e favorecer a convivência
de deficientes e familiares (cuidadores), bem como fa-
cilitar a organização da estrutura familiar. Só assim será
possível propor estratégias de intervenção terapêutica
que auxiliem na maneira de viver dessas pessoas, pa-
ciente e cuidador, buscando uma percepção individual
positiva quanto aos aspectos envolvidos na qualidade
de vida.
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