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AS PERSPECTIVAS MATERNAS PERANTE UM FILHO PORTADOR DE 

PARALISIA CEREBRAL 

 

1. RESUMO 

 

A Paralisia Cerebral é um distúrbio, principalmente motor, que acomete crianças 

nos períodos pré, peri ou pós natal levando a deficiências que muitas vezes 

precisam de cuidados diários, em quase todos os casos o cuidador dessa criança é 

a mãe. Essa mãe nem sempre é considerada no processo de cuidados para essa 

criança por isso o presente estudo buscou abordar essa cuidadoras questionando-as 

acerca de suas dúvidas quanto ao tratamento da criança, seus sentimentos em 

relação à vida profissional, familiar e quanto ao futuro. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Segundo MANCINI et all (2004) a paralisia cerebral (PC) é um distúrbio da 

postura e do movimento, resultante de encefalopatia não progressiva nos períodos 

pré, peri ou pós-natal, com localização única ou múltipla no cérebro maturo. Essa 

lesão cerebral pode resultar em comprometimentos neuromotores variados que, 

geralmente, estão associados à gravidade da sequela e à idade da criança. Essa 

disfunção motora resulta na incapacidade e limitação do indivíduo em desempenhar 

atividades e tarefas do seu cotidiano e de sua família. (BRASILEIRO et all, 2009) 

Existem divergências quanto à incidência dessa doença, porém observam-se 

índices de 1,5 a 2,5 para cada mil nascidos vivos nos países desenvolvidos, e de 

sete para cada mil nascidos vivos em países em desenvolvimento. No Brasil, os 

dados estimam cerca de 30 mil a 40 mil casos novos por ano. (PEREIRA et all, 

2011) 
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Segundo PINTO e NATIONS (2012) crianças portadoras de PC precisam de 

cuidados específicos para garantir seu desenvolvimento, afirmam que esse cuidado 

torna-se então, desafiador, porém necessário no contexto da enfermidade crônica, 

gerando, infelizmente, uma carga familiar traduzida pelas dificuldades e desafios 

experienciados com a cronicidade, distanciando-se cada vez mais de suas 

significações básicas.  

 

3. OBJETIVOS 

 

O presente estudo tem como objetivo analisar o comportamento, sentimento 

de mães cuidadoras em tempo integral de filhos com paralisia cerebral.  

 

4. METODOLOGIA 

 

Trata – se de um estudo exploratório quatintativo e qualitativo realizado com 

cuidadores de crianças portadoras de paralisia cerebral na Associação dos 

Portadores de Paralisia Cerebral - APPC. 

Participaram do estudo três mães cuidadoras e uma cuidadora primaria de 

crianças com paralisia do tipo moderada a grave. Foi utilizado um instrumento para 

coleta de dados com o método de entrevistas semi estruturadas com questões 

norteadoras para conhecer os fenômenos humanos contento onze questões abertas. 

As entrevistas foram realizadas na Instituição no mesmo dia do tratamento da 

criança. Para cada mãe entrevistada foi atribuído um nome de flor para que a 

identidade da mesma fosse preservada: Tulipa, Girassol, Camélia e Violeta.  
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5. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A primeira questão feita foi: Quais foram as suas expectativas ao receber a 

noticia de que seu bebe era portador de paralisia cerebral? Todas as mães 

relataram que logo no inicio elas não sabiam que as crianças tinham paralisia 

cerebral, pois o diagnostico não foi realizado logo após o nascimento, inclusive uma 

das mães entrevistadas relatou que seu filho não era portador ao nascer mais sim 

devido a complicações ocorridas após uma cirurgia cardíaca realizada quando seu 

filho tinha oito meses. Também relataram que tiveram dificuldades para aceitar o 

diagnóstico. 

As mães Girassol e Camélia tiveram problemas durante a gestação que 

levaram a esse quadro, porém não tinham noção que seria algo tão grave. 

Em um estudo realizado sobre quais eram as informações dos pais e nível de 

conhecimento sobre a paralisia cerebral notou-se que os pais têm dificuldade em 

definir o quadro o que aumenta a angustia em relação ao diagnostico recebido 

(Ribeiro et al, 2011). Esse fator tem relação com a segunda pergunta feita às mães 

que foi: quando o médico deu o diagnostico sobre seu filho ele esclareceu sobre a 

doença e tirou suas dúvidas? Algumas tiveram parte do diagnóstico esclarecido e 

outras mesmo orientadas tiveram dificuldades de aceitação.  

A terceira pergunta respondida pelas mães foi se o médico indicou meios para 

agir perante a doença, pois segundo ROTTA (2002) os pacientes com PC devem ser 

tratados por uma equipe multidisciplinar, na qual o principal enfoque terapêutico é, 

sem dúvida, o fisioterápico. Algumas das mães entrevistadas utilizam todos os 

recursos disponíveis na APPC e outras aprenderam o cuidado por conta própria. 
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A quarta pergunta busca saber se as cuidadoras recebem algum tipo de ajuda 

(financeira/ psicológica). Autores descrevem apoio social como uma evidencia 

caracterizada pelas redes pessoais que dão suporte às atividades cotidianas. Os 

apoios variam entre ajuda do governo e o próprio relacionamento familiar. 

A fantasia materna a cerca do bebê é por vezes marcada por traços ideais e 

assustadores. Segundo MILBRATH (2008), quando do nascimento, ou após algum 

tempo tem o diagnóstico de PC da sua criança, nesta ocasião depara-se com um 

filho que não corresponde ao sonhado. A criança com PC é então vivenciada pela 

figura materna de forma ambivalente, que, ora o superprotege, ora o rejeita. 

Seguindo este pensamento de França a quinta pergunta diz: “você sente ou já sentiu 

culpa em algum momento, qual?”.  

Os cuidados constantes prestados aos filhos com deficiência (tratamentos e 

consultas, ajuda no vestir/despir, na alimentação, entre outros.), como é o caso de 

crianças com o diagnóstico de paralisia cerebral faz com que conforme referem 

MONTEIRO (2004) as mães vejam o seu tempo livre reduzido, a sua situação 

profissional alterada, a sobrecarga financeira elevada, o que acresce a vivencia de 

sentimento de culpa e sensação que são isolados neste processo.  

A pergunta seis quer saber se as mães tiveram que adiar ou modificar planos 

pessoais e/ou profissionais. Algumas mães afirmam terem deixado de trabalhar para 

dedicarem-se em tempo integral aos filhos. A cuidadora que não tem vínculo 

biológico disse que como se apegou muito à criança, já tentou sair do emprego, mas 

voltou, sente que a menina já é da família. 

 A sétima pergunta diz se tem participação da família no tratamento, segundo 

CAVALCANTE (2009) o nascimento de uma criança “anormal” é um desses 

acontecimentos inesperados que põe a prova cada um de nós, pais, mães, irmãos, 
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avos, tios, amigos, professores, profissionais da saúde, pesquisadores, gestores da 

saúde e da educação. Segundo MILBRATH (2008) ao referir que a paralisia cerebral 

era um grande ponto de interrogação, expressa os seus sentimentos de dúvidas e 

insegurança em relação ao diagnóstico, tratamento, prognóstico da criança. Esta 

situação requer um período de adaptação, para a família retomar o equilíbrio 

perdido, incorporando a nova situação, como parte do seu viver diário. 

E segundo os nossos dados, as mães relataram que recebem ajuda 

principalmente dos familiares mais próximos.  

A oitava pergunta relata como a terapia ocupacional pode ajudar no 

desenvolvimento do seu filho, segundo LEITE (2004) as atuais e constantes 

transformações sofridas pela área da saúde em seus modelos norteadores de 

avaliação e reabilitação pressupõem uma concepção de saúde ampliada, 

considerando-a em um contexto que integra ambiente, fatores sociais e psicológicos, 

dentre outros. As mães relataram que a terapia ocupacional ajuda sim no processo 

de desenvolvimento e aprendizado dos filhos portadores de Paralisia Cerebral. 

Segundo CHRISTOFOLETI (2007) os dados obtidos refletem a ideia de que o 

comprometimento motor, encontrado de forma diferente nos grupos tetraparéticos, 

diparéticos e hemiparéticos, pode vir a influenciar a qualidade de vida da criança 

portadora de PC. Contudo a análise da qualidade de vida e das técnicas 

interdisciplinares envolvidas no processo de reabilitação é essencial para a 

promoção de saúde da criança com PC. Tendo em vista esses resultados da 

fisioterapia foi perguntado às mães na nona questão quais são as diferenças de 

antes e depois da terapia ocupacional e todas referiram muitas mudanças positivas 

podendo ser percebidas de imediato.  
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A décima pergunta diz se você sente preconceito da sociedade ou em algum 

momento sentiu-se excluído socialmente, pois o ECA (1990) menciona a 

obrigatoriedade das escolas regulares estarem aptas para receberem crianças 

portadoras de necessidades especiais, porém a realidade vivenciada pelas famílias 

a partir do olhar das mães sobre o processo de inserção social de seus filhos, 

portadores de necessidades especiais não condiz com essa realidade pois segundo 

os relatos elas se sentem vitimas de preconceito e exclusão, a esse fato acrescenta-

se a falta de infraestrutura urbana que limita o livre acesso aos cadeirantes.  

A décima primeira pergunta relata, o que pensa e espera para o futuro. Segundo 

as respostas as mães sentem medo e preocupação de morrer antes dos filhos. Elas 

falam que a maior preocupação é quem e como vão cuidar dos seus filhos. 

 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao termino desta pesquisa e após o termino da discussão podemos avaliar 

que as crianças portadoras de paralisa cerebral têm muitas dificuldades motoras, 

cognitivas e psicológicas. Porém ao contrario do que imaginávamos essas crianças 

também se comunicam, mostram seus sentimentos como qualquer outra pessoa, 

conhecemos crianças que andam, correm e se interessam pelo que os cercam, 

assim como também conhecemos crianças que tem sua capacidade motora 

totalmente reduzida e mesmo assim interagem com o meio em que estão, eles 

sentem-se também muito acolhidos na instituição que os cerca (APPC) e onde 

recebem seu tratamento. 

O foco da pesquisa, porém eram as mães, elas também nos surpreenderam 

por se mostrarem muito fortes perante a situação. Notamos que a equipe médica, 

segundo elas, não as informou sobre as possíveis sequelas e necessidades de seu 
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filho que era portador de paralisia cerebral, tampouco a equipe de enfermagem teve 

participação nesse momento, então concluímos que a formação acadêmica não 

prepara o profissional de enfermagem para ser solidário a essa família que muitas 

vezes está desestruturada meio a um dilema de como será o futuro. 

A enfermagem pode ter um papel mais decisivo nessa hora mostrando-se 

acolhedora para essa família, que afinal de contas se preparou para uma criança 

saudável e acabou em meio a esse turbilhão de novas emoções. Além desse papel, 

podemos desempenhar um papel de cuidador dessa criança orientando a família 

quantos aos cuidados necessários já que não houve nenhum tipo de orientação a 

esse respeito. 

Outros dois pontos importantes revelados por essa pesquisa foram que as 

mães sentem muito medo em relação ao futuro por não saber o que acontecerá com 

os filhos se algo lhes acontecer pois acreditam que ninguém saberá como cuidar 

deles, já que na grande maioria dos casos são cuidadoras exclusivas por optarem 

em parar de trabalhar e dedicar-se somente aos filhos. O outro ponto é o 

preconceito que todas disseram sentir em relação á seus filhos, pois a sociedade 

ainda tem certa aversão aos diferentes, concluímos que elas toleram esses fatos, 

porém ainda o sentem. 
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