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Introdução

• Paralisia Cerebral (PC) - condição crônica causada
por lesão ou dano ao sistema nervoso central durante
períodos críticos do desenvolvimento, acarretando em
compromisso neurológico motor e provocando
alterações no desenvolvimento e funcionamento dos
sistemas reguladores das funções vitais (ZAPATA; MESA,
2011; DANTAS et al., 2012).

• A presença de um cuidador na vida de uma criança
com PC torna-se vital para a manutenção do seu bem
estar e as manifestações apresentadas pela criança
determinarão o grau de necessidades de cuidados
(ROCHA; BOHELS; SILVA, 2015).



Objetivos

• Conhecer as necessidades de cuidado de 
crianças com paralisia cerebral na 
percepção das famílias.

• Compartilhar ações de autocuidado com as 
famílias de crianças com paralisia cerebral.



Revisão de Literatura
Bases de 

Dados
LILACS, INDEX, BEDENF, SCIELO, 

PUBMED, SCOPUS e CINAHL

Paralisia cerebral OR cerebral palsy
AND 

Criança OR Children
AND 

Autocuidado OR Self care. 

Português, Inglês e Espanhol 2006 - 2016



LILACS 

INDEX

BDENF

SCIELO PUBMED SCOPUS CINAHL

44 22 69 90 19

Total: 234

Selecionados pelo Título: 112

Remoção de Repetidos (EndNote): 22

Selecionados pelo resumo: 47

Avaliação por Experts: 28



Resultados



Metodologia
Trata-se de um projeto de trabalho de conclusão
de curso que adotará como método a Pesquisa-
Ação, com abordagem qualitativa. O mesmo
está sendo realizado no Centro Catarinense de
Reabilitação (CCR), com familiares de crianças,
de até 12 anos, com paralisia cerebral que
frequentam o serviço de Reabilitação Pediátrica.
Os dados coletados serão transcritos, organizados
e analisados com base na análise temática de
Minayo.



Metodologia
• A pesquisa acontecerá em dois momentos: 
1º) Coleta de dados – através de entrevista semi-estruturada, no
intuito de levantar as principais questões relacionadas aos
cuidados de crianças com paralisia cerebral e as necessidades
do cuidador principal. Serão entrevistadas 12 famílias.
2º) Três oficinas de trabalho –
 Conhecendo quem cuida: a experiência de viver com um

filho com paralisia cerebral
 As demais serão baseadas nas necessidades apontadas

pelos cuidadores nas entrevistas e pelas principais questões
elencadas na literatura.

• Na última oficina será feita a avaliação das fortalezas e
fragilidades alcançadas pelos familiares, relacionadas ao
autocuidado das crianças.



Considerações Finais
• Espera-se que ao conhecer as necessidades de cuidados das crianças

com paralisia cerebral e compartilhar questões relacionadas ao

autocuidado com a família, o Enfermeiro estará fornecendo

instrumentos e discutindo estratégias com foco na melhoria da

qualidade de vida de ambos. Nesse processo, a Enfermagem torna-se

parceira da família, uma vez que promove a autonomia e

independência, para além de meros executores de cuidados,

empoderando-os para tais cuidados.
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