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Introdução. Paralisia cerebral (PC) é definida como um distúrbio neurológico não progressivo, decorrente de uma 
lesão cerebral, e pode gerar sequelas no desenvolvimento da postura e do movimento. Crianças e adolescentes com 
essa patologia podem apresentar limitações nas atividades funcionais, sendo indispensável o papel dos cuidadores. 
O cuidador é aquele responsável pelo cuidado diário da criança e do adolescente. Os cuidadores de crianças e ado-
lescentes com PC estão mais propícios a alterações na qualidade de vida (QV) física ocasionadas pela escassez de 
tempo livre. Objetivos. Relacionar o nível de comprometimento motor de crianças e adolescentes com PC e os 
domínios físicos da QV dos cuidadores. Método. Este estudo faz parte do projeto de pesquisa “Prevenção, avaliação 
e tratamento de alterações do sistema nervoso central e periférico: enfoque na criança e no adolescente”, aprovado pelo 
comitê de ética, com CAAE nº 00420.096.000-09. Trata-se de um estudo descritivo observacional de corte transversal, 
desenvolvido no período de maio a setembro de 2012, com uma amostra de 20 crianças e adolescentes portadores 
de PC, com faixa etária de 4 a 18 anos, e 20 cuidadores do gênero feminino, com faixa etária de 25 a 54 anos. Foram 
excluídos crianças e adolescentes que apresentassem alguma outra patologia associada a PC e os adultos que não 
fossem os seus cuidadores primários. A coleta de dados foi  realizada através do Gross Motor Function Classification 
System (GMFCS) para avaliar o nível de comprometimento motor da criança e do adolescente com PC e o questionário 
Medical Outcomes Study 36-item Short Form Health Survey (SF-36) para avaliar a QV dos cuidadores. Resultados.  
Não houve diferença estatística significativa entre o GMFCS das crianças e adolescentes e os domínios físicos do SF-
36 dos seus cuidadores. Obteve-se uma associação negativa significativa entre a idade das cuidadoras e a capacidade 
funcional (p = 0,01; r = - 053). Conclusão. Nota-se que a QV das cuidadoras esta melhor em crianças e adolescentes 
com comprometimento motor menor e um diagnóstico físico-funcional de hemiplegia. Além disso, a idade do cuidador é 
uma variável importante para a sua QV, cuidadores ao avançar da idade poderão ter prejuízos maiores na sua QV física.
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