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Introdução: O nascimento de uma criança com diagnóstico médico de Paralisia Cerebral (PC) ocasiona um impacto 

negativo na família, que vivencia uma nova situação frequentemente inesperada, fazendo sobressair a figura do 

cuidador. Na maioria das vezes, esse papel é representado pela mãe, que assume uma nova função no ambiente 

familiar. Objetivos: O objetivo deste estudo foi verificar se o desempenho funcional de indivíduos com PC é responsável 

por pior percepção da qualidade de vida (QV) de seus cuidadores. Método: Participaram do estudo 14 indivíduos com 

diagnóstico médico de PC em seguimento no Centro de Equitação e Equoterapia do Sul de Minas (EQUOSAÚDE) e na 

Fundação Varginhense de Assistência aos Excepcionais (FUVAE) e seus cuidadores. O Inventário de Avaliação 

Pediátrica de Incapacidades (PEDI) e o Medical Outcomes Study 36 - Item Short-Form Health Survey (SF-36) foram 

aplicados nos cuidadores. Este estudo foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da Fundação de 

Ensino e Pesquisa do Sul de Minas – FEPESMIG e aprovado conforme o Parecer no 2.044.929 e CAAE 

67228617.3.0000.5111. Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Resultados: 

Foram encontradas correlações significativas entre os escores da PEDI e os domínios vitalidade e saúde mental da SF-

36. Além disso, foi encontrada correlação significativa entre a variável estado civil e dimensão da dor da SF-36 (p=0,04), 

esta diferença foi maior nos cuidadores solteiros quando comparados com os casados. Conclusão: Os cuidadores 

analisados neste estudo foram representados predominantemente pela mãe, com idades entre 27 a 60 anos, e casada. 

Foi encontrada correlação significativa entre o desempenho motor dos indivíduos com PC e a QV dos cuidadores nas 

dimensões vitalidade e saúde mental da SF-36. Não foi encontrada correlação significativa entre a QV dos cuidadores e 

o diagnóstico topográfico e a idade de quem recebe os cuidados.
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