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RESUMO 

A Paralisia Cerebral (PC) é um conjunto de desordens permanentes do tônus, da 

postura e do movimento, atribuídas a lesões não progressivas do encéfalo em 

desenvolvimento que causam limitações funcionais. A gravidade do quadro motor pode 

afetar a qualidade de vida (QV), que é a percepção do indivíduo da sua posição na 

vida, no contexto da cultura e dos sistemas de valores nos quais ele vive. Objetivos: 

avaliar a QV de crianças e de adolescentes com PC do ponto de vista de seus 

cuidadores principais e correlacioná-la com a gravidade do quadro motor e com o 

suporte social recebido por seus cuidadores em seus diferentes domínios (físico, 

emocional, social e escolar). Método: Participaram do estudo 43 cuidadores principais 

de crianças e de adolescentes entre 6 e 14 anos de idade com diagnóstico de PC que 

recebem tratamento na Associação de Assistência à Criança Deficiente – AACD de São 

Paulo. Para a classificação da função motora grossa foi utilizado o Gross Motor 

Function Classification System - GMFCS e os pacientes foram divididos nos grupos 

leve, moderado e grave. Para avaliar a QV, o instrumento utilizado foi o questionário 

Pediatric Quality of Life - PedsQLTM 4.0 e para avaliar o suporte social dos cuidadores, 

foi utilizado o Questionário de Suporte Social – SSQ. Os participantes responderam 

ainda a uma única pergunta aberta sobre o significado de QV. Resultados: Não houve 

diferença entre os escores de QV nos três grupos de acometimento motor, houve 

apenas entre os escores do domínio físico, indicando que quanto maior o 

comprometimento motor, menor o escore do domínio físico. Observou-se que a 

satisfação com o suporte social recebido foi igual para todos os grupos, 

independentemente da classificação pelo GMFCS, embora o número de pessoas 

suportivas seja maior para os cuidadores que referem pior QV das crianças e dos 

jovens com PC participantes do estudo. As conceituações de QV dadas pelos 

cuidadores apontam a expectativa da independência como fator principal para a QV. 

Conclusão: A busca pela melhor QV deve fazer parte dos programas de apoio aos 

cuidadores e às pessoas com PC, porém, essa busca deve ser meta para o presente e 

não apenas uma projeção para o futuro. 

 

Palavras chave: Paralisia cerebral, qualidade de vida, apoio social, destreza motora. 
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ABSTRACT 

 

Cerebral Palsy (CP) is a group of permanent disorders of tone, posture and movement, 

attributed to non-progressive lesions of the developing brain which causes functional 

limitations. The severity of the motor function can affect the quality of life (QoL), which is 

the individual's perception of their position in life, when it comes to culture and value 

system where they live. Objectives: to evaluate the parent-reported child and adolescent 

with CP QoL and to correlate it with the severity of motor function and social support 

received by caregivers in their different domains (physical, emotional, social and school). 

Methods: The study included 43 primary caregivers of children and adolescents 6 to 14 

years of age with CP being treated at the Associação de Assistência à Criança 

Deficiente – AACD, São Paulo. Gross Motor Function Classification System - GMFCS 

was used to classify gross motor function. The patients were divided into three groups of 

severity: mild, moderate and severe. To evaluate the QoL, the instrument used was the 

Pediatric Quality of Life Inventory - 4.0 PedsQLTM and to evaluate the social support of 

caregivers, it was used the Social Support Questionnaire - SSQ. Participants also 

completed a single question about the meaning of QoL. Results: There was no 

difference between the  scores of QoL in the three groups of motor impairment, there 

was only difference between the scores of the physical domain, indicating that as higher 

the motor impairment is, the physical domain will be lower. We found that satisfaction 

with social support received was the same for all groups, regardless the classification by 

the GMFCS, eventhough the number of people to support is greater for caregivers who 

reported worse QoL of children and adolescents with CP in the study. The definitions of 

QOL given by caregivers indicate the expectation of independence as the main factor for 

QoL. Conclusion: The search for better QoL should be part of programs to support 

caregivers and persons with CP, however, this search should be the goal for the present 

and not only a projection for the future. 

 

Keywords: Cerebral palsy, quality of life, social support, motor skills. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Paralisia Cerebral 

A paralisia cerebral (PC) é uma encefalopatia crônica não evolutiva da infância, 

que constitui um grupo heterogêneo de distúrbios do ponto de vista etiológico e clínico 

(Rotta, 2002; Umphred, 2003). Essa definição foi revisada por Rosenbaum et al. (2007) 

como um conjunto de desordens permanentes do tônus, da postura e do movimento, 

atribuídas a lesões não progressivas do encéfalo em desenvolvimento e que causam 

limitações funcionais. 

De acordo com Camacho-Salas et al. (2007), a PC é a desordem motora mais 

comum na idade pediátrica. Gianni (2005) acrescenta que é um dos diagnósticos mais 

frequentes com que o profissional de reabilitação se depara no seu dia a dia. 

Trata-se de um complexo de sintomas mais do que uma doença específica. Um 

consenso da definição de PC diz respeito a um termo amplo que abrange um grupo não 

progressivo, mas frequentemente mutável, de distúrbios motores, especialmente do 

tônus e da postura, secundário a lesão ou a anormalidade do encéfalo nos estágios 

iniciais do seu desenvolvimento, ou seja, desde a fase embrionária até os dois anos de 

vida (Kuban; Leviton, 1994). 

Rosenbaum et al. (2007) relatam que as desordens motoras da PC muitas vezes 

são acompanhadas por outras manifestações de envolvimento neurológico. Podem 

estar afetados: as modalidades sensoriais, como a visão e a audição; a percepção, 

capacidade de incorporar e interpretar a informação sensorial ou cognitiva; os 

processos globais e específicos da cognição, incluindo a atenção; as habilidades de 

comunicação, tanto expressiva quanto receptiva, as habilidades de interação social e o 

comportamento, o que inclui problemas psiquiátricos ou comportamentais, como 

transtornos do espectro autista, de humor e de ansiedade. 

A etiologia da PC é bastante variável e nem sempre fácil de ser estabelecida. A 

lesão no cérebro em desenvolvimento pode ocorrer nas fases pré-natal, perinatal e pós-

natal (Bialik; Givon, 2009). 

No período pré-natal, os principais fatores etiológicos são infecções e 
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parasitoses (rubéola, toxoplasmose, citomegalovírus, HIV), intoxicações (drogas, álcool, 

tabaco), radiações (diagnósticas ou terapêuticas), traumatismos (direto no abdome ou 

queda da gestante) e fatores maternos (doenças crônicas, anemia grave, desnutrição). 

No período perinatal, a asfixia crônica, que ocorre durante a gestação, pode resultar 

num recém-nascido com boas condições vitais, mas com importante comprometimento 

cerebral. A asfixia crônica está intimamente ligada à insuficiência placentária (Rotta, 

2002). 

Entre os fatores pós-natais, Reddihough, Collins (2003) destacam as infecções 

(meningites, septicemia) e os traumatismos crânio encefálicos. Rotta (2002) acrescenta 

os distúrbios metabólicos (hipoglicemia, hipocalcemia, hipomagnesemia), as encefalites 

pós-infecciosas e pós-vacinais, as intoxicações (por produtos químicos ou drogas), os 

processos vasculares (tromboflebites, embolias e hemorragias) e a desnutrição, que 

influencia o desenvolvimento do cérebro da criança. 

 Apesar do desenvolvimento tecnológico e das melhores condições de 

assistência materno-infantil das últimas décadas, a prevalência da PC na população 

mundial tem se mantido constante e atinge 1,5 a 2,5 indivíduos a cada 1000 nascidos 

vivos (Gianni, 2005). O aumento do risco de PC associado a crianças prematuras 

reflete o aumento da sobrevida desses recém-nascidos (Reddihough; Collins, 2003). 

A principal característica da PC é o comprometimento motor, que está 

intimamente relacionado com a área e com a extensão da lesão no Sistema Nervoso 

Central (SNC) (Rotta, 2002). De acordo com suas habilidades e limitações motoras, os 

pacientes podem se apresentar motoramente como níveis I, II, III, IV ou V na 

classificação do Sistema de Classificação da Função Motora Grossa (Gross Motor 

Function Classification System - GMFCS). Essa classificação foi criada com a finalidade 

de uniformizar a avaliação do grau de acometimento motor em crianças com PC. 

(Palisano et al., 1997; Palisano et al., 2000). As distinções entre os cinco níveis são 

baseadas no grau da independência e eficiência da função motora, na necessidade da 

tecnologia assistida, inclusive dispositivos de mobilidade (muletas, andadores) e 

mobilidade em cadeira de rodas. Quanto maior o nível, maior a dependência para 

deslocamentos e funções motoras (Rosenbaum et al., 1996). 

A classificação da função motora depende da idade, por isso existem os cinco 
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grupos de idade: crianças menores de dois anos, entre dois e quatro anos, entre quatro 

e seis, entre seis e 12 anos e, recentemente incluído, o grupo entre 12 e 18 anos 

(Palisano et al, 2008). 

De maneira geral, o nível I diz respeito ao paciente que deambula sem restrições 

e com limitações para atividades mais complexas (correr, pular); o nível II corresponde 

aos pacientes que deambulam sem auxílio, mas com limitações na marcha comunitária; 

no nível III, os pacientes andam com aparelhos auxiliares da marcha e com limitações 

na marcha comunitária; no nível IV, a auto-mobilidade é limitada e os pacientes 

necessitam de cadeira de rodas na comunidade; já o nível V é representado pelos 

pacientes com auto-mobilidade gravemente limitada mesmo com o uso de tecnologia 

assistiva (Palisano et al., 1997).  

Morris e Bartlett (2004) realizaram uma revisão sistemática e concluíram que o 

GMFCS tem sido amplamente utilizado em todo o mundo como uma linguagem comum 

para descrever a função motora grossa de crianças com PC. A adaptação transcultural 

para o Brasil desse instrumento foi realizada por Hiratuka, Matskura, Pfeifer (2010). 

Além dessa classificação, existem os tradicionais sistemas de classificação que 

já foram bem delineados, conforme o relato de Stanley; Blair; Alberman (2000). Esses 

sistemas incluem a topografia (hemiplégicos, diplégicos e tetraplégicos), de acordo com 

as regiões do corpo acometidas (Pfeifer et al., 2009) e o tipo de acometimento motor, 

que descreve as características predominantes do resultado motor (espásticos, 

hipotônicos, discinéticos, atáxicos e mistos) (Kuban; Leviton, 1994; Gorter et al., 2004). 

As manifestações clínicas frequentemente se diferenciam de acordo com a idade 

gestacional ao nascimento, a idade cronológica e as doenças associadas (Kuban; 

Leviton, 1994). 

De acordo com Rotta (2002), a forma espástica é caracterizada pela hipertonia 

muscular e pelo déficit de força localizado ou generalizado, dependendo da extensão 

do comprometimento. A espasticidade está associada à lesão do sistema piramidal 

(Bialik, Givon, 2009). Na forma discinética ou extrapiramidal, há predomínio dos 

movimentos involuntários característicos, como a coreoatetose, e das alterações do 

tônus muscular do tipo distonia durante a movimentação ou na manutenção da postura. 

Nas formas atáxicas, encontram-se importantes alterações do equilíbrio e da 
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coordenação motora, associadas à hipotonia muscular nítida, consequente à lesão do 

cerebelo ou de suas vias. As formas mistas são caracterizadas por diferentes 

combinações de transtornos motores, devido a alterações concomitantes dos sistemas 

piramidal, extrapiramidal e cerebelar (Rotta, 2002). 

Conforme o relato de Gianni (2005), a PC do tipo hipotônica geralmente é 

observada nas fases mais iniciais do quadro motor, quando ocorrem lesões muito 

extensas no sistema nervoso central. 

Stanley; Blair; Alberman (2000) classificam a PC de acordo com as regiões do 

corpo acometidas. A forma quadriplégica ou tetraplégica é caracterizada pelo 

acometimento de todos os membros, sendo que os membros superiores podem estar 

igualmente ou mais afetados que os inferiores. A diplegia descreve o envolvimento mais 

severo dos membros inferiores em relação aos superiores. A forma hemiplégica ocorre 

quando apenas um hemicorpo (direito ou esquerdo) é afetado, com o membro superior 

frequentemente mais acometido que o inferior. Além dessas distribuições amplamente 

difundidas, existem os termos monoplegia e triplegia. 

O tratamento de reabilitação do paciente com PC deve ser baseado no 

diagnóstico e na determinação do prognóstico, por meio de avaliação objetiva e 

multidisciplinar, para que se possam traçar metas realistas e possíveis de serem 

atingidas. Cada profissional da área da reabilitação tem papel fundamental no 

desenvolvimento dessa tarefa (Gianni, 2005). 

Conforme a afirmação de Rotta (2002), os pacientes com PC devem ser tratados 

por uma equipe multidisciplinar, uma vez que os papéis destes profissionais, 

fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicólogos, ortopedistas, 

entre outros, complementam-se e buscam a abordagem global do paciente.   

Segundo Christofoletti; Hygashi; Godoy (2007), devido ao comprometimento 

motor existente no paciente com PC, acredita-se que exista uma percepção 

diferenciada de qualidade de vida (QV) nessa população. Estudos demonstram 

evidências divergentes sobre a relação da QV com a gravidade do comprometimento 

motor (Jemta et al., 2005; Arnaud et al., 2008), e sugerem que os domínios 

relacionados com  sintomas físicos podem ser mais afetados do que aqueles 

relacionados com o social ou o emocional (Vargus-Adams, 2005). 
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1.2 Qualidade de vida e Suporte Social 

O estudo científico a respeito da QV é complexo por causa das diversas 

maneiras em que esse termo é usado na linguagem diária. Para muitas pessoas, QV é 

sinônimo de felicidade, para outras, trata-se de riqueza material e, ainda, existem 

indivíduos que consideram QV os relacionamentos com a família e com os amigos 

(Eiser; Morse, 2001). 

A QV abrange muitos significados que refletem conhecimentos, experiências e 

valores de indivíduos e coletividades. Tais significados refletem o momento histórico, a 

classe social e a cultura a que pertencem os indivíduos (Dantas; Sawada; Malerbo, 

2003; Eiser; Morse, 2001). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define QV baseada em três aspectos: a 

subjetividade, inerente à percepção de bem-estar diante das condições de vida, a 

multidimensionalidade, que inclui, no mínimo, as dimensões física, psicológica e social 

e a presença de dimensões tanto positivas (mobilidade e satisfação) quanto negativas 

(dor e fadiga). Assim, conceitua-se QV como a percepção do indivíduo da sua posição 

na vida, no contexto da cultura e dos sistemas de valores nos quais ele vive e em 

relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações (WHO, 1997; THE 

WHOQOL GROUP, 1998). Essa definição está de acordo com os padrões universais 

dos direitos humanos (Prebianchi, 2003). 

O conceito de QV relacionada à saúde se baseia em idéias de filosofia, 

economia, sociologia e psicologia, bem como de medicina e se refere especificamente 

ao impacto da saúde e da doença na QV do indivíduo (Eiser; Morse, 2001).   

A importância de avaliar a QV de pacientes com PC, uma das desordens 

motoras mais comumente encontradas na idade pediátrica, envolve a obtenção de 

informações que vão além das limitações funcionais do indivíduo e que procuram 

abordar de forma mais ampla a percepção de bem-estar diante das condições de vida 

em que se está inserido.  

Com o intuito de promover um tratamento global para esse paciente, o 

conhecimento das dimensões física, emocional, social e escolar de sua QV se mostra 

fundamental para o planejamento mais objetivo das condutas terapêuticas pelas 

equipes de saúde. 
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A avaliação do impacto físico e psicossocial que as enfermidades, disfunções ou 

incapacidades podem acarretar para as pessoas acometidas permite um melhor 

conhecimento do paciente e de sua adaptação à condição. Nesses casos, a 

compreensão sobre a QV do indivíduo se incorpora ao trabalho dos serviços, 

influenciando decisões e metas terapêuticas das equipes de saúde (Seidl; Zannon, 

2004). 

Para obter a compreensão do paciente e a repercussão da doença no contexto 

familiar, é necessário conhecer profundamente todos os aspectos biopsiquicossociais 

em que os mesmos estão inseridos. Com uma intervenção mais contextualizada, é 

possível a prestação de assistência de melhor qualidade aos seus membros (Prudente; 

Barbosa; Porto, 2010).  

Informações sobre QV têm sido utilizadas tanto como indicadores para a 

avaliação da eficácia e do impacto de determinados tratamentos para pacientes com 

alguma deficiência quanto na comparação entre procedimentos da área da saúde. 

Outro interesse está diretamente ligado às práticas assistenciais cotidianas dos serviços 

de saúde e se refere à QV como um indicador nos julgamentos clínicos de doenças 

específicas (Seidl; Zannon, 2004). 

O reconhecimento da importância da QV enquanto resultado de saúde na prática 

pediátrica se torna cada vez mais significante (Klatchoian et al., 2008; Furlan, 2007),  o 

que pode ser representado pelo aumento do desenvolvimento e da utilização de 

mensurações que visam avaliar a saúde e o bem-estar em sua totalidade (Varni; Seid; 

Kurtin, 2001). A necessidade de avaliar essa percepção levou ao desenvolvimento de 

instrumentos capazes de serem fidedignos e sensíveis às dimensões que se pretende 

avaliar, com o intuito de permitir um melhor conhecimento das características de cada 

indivíduo no contexto de sua enfermidade (Anguita; Labrador; Candel, 2001). 

Existem dois tipos de instrumentos para avaliação da QV relacionada à saúde: 

os genéricos e os de doenças específicas. Os genéricos englobam os aspectos 

importantes relacionados à saúde e refletem o impacto de uma doença sobre o 

indivíduo. Podem ser usados para estudar sujeitos da população geral ou de grupos 

específicos, como portadores de doenças crônicas (Dijkers, 1999). Os instrumentos 

específicos focam os problemas associados à doença específica ou aos grupos de 
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pacientes e têm como vantagem a capacidade de detectar particularidades da QV em 

determinadas situações (Guyatt; Feeny; Patrick, 1993; Dantas; Sawada; Malerbo, 

2003). 

O questionário Pediatric Quality of Life InventoryTM (PedsQLTM) foi desenvolvido 

para ser uma abordagem modular para a aferição da QV pediátrica, integrando os 

méritos relativos às abordagens genéricas e àquelas concentradas em doenças  

específicas (Varni; Seid; Kurtin, 2001). 

 No estudo realizado por Klatchoian et al. (2008), a versão brasileira do 

questionário genérico PedsQLTM versão 4.0 mostrou ser confiável, válida e de fácil e 

rápida aplicação. O estudo mensurou a QV de crianças e adolescentes saudáveis e de 

pessoas com doenças reumáticas e concluiu que é necessária uma abordagem ampla 

aos pacientes com doenças crônicas, focada nos aspectos psicossociais. 

  Carlon et al. (2010) relatam que, quando disponível, uma medida específica é 

preferível a uma medida genérica, pois a primeira é capaz de abordar os aspectos da 

vida que são únicos para um dado grupo da população. 

Numa revisão sistemática realizada por Carlon et al. (2010), foram identificadas 

cinco medidas específicas para avaliar QV em crianças com PC em idade escolar: o 

Care and Comfort Hypertonicity Questionnaire (C&CHQ) (McCoy et al., 2006), o 

Caregiver Priorities and Child Health Index of Life with Disabilities (CP CHILD) 

(Narayanan et al., 2006), o Cerebral Palsy Quality of Life Questionnaire for Children (CP 

QOL-Child)  (Waters et al., 2007), o DISABKIDS (Baars et al., 2005) e o PedsQL 3.0 

Cerebral Palsy Module (Varni et al., 2006). Houve evidência de validade de construto 

para todas essas medidas nesse estudo. Não há tradução e validação para o português 

para todos esses instrumentos específicos. Apenas os questionários PedsQL 4.0 

módulo genérico (Klatchoian et al., 2008) e o Disabkids genérico (Fegadolli et al., 2010) 

são traduzidos e validados no Brasil. 

Livingston et al. (2007) afirmam que as mudanças na concepção da PC refletem 

uma expansão além das limitações funcionais associadas com a deficiência motora 

para um reconhecimento da  experiência  pessoal dos indivíduos nessa população. Sob 

a noção ampla de bem-estar, os pesquisadores começaram a considerar a QV. 
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A medição de QV entre indivíduos com PC põe desafios metodológicos 

significantes, como a presença de barreiras comunicativas, a falta de instrumentos 

validados e a larga variedade de distúrbios associados a essa população. Sabe-se que 

pouco é conhecido sobre as mais amplas tendências do bem-estar desses indivíduos 

(Livingston et al., 2007).  

A avaliação da QV de crianças tem sido obtida, em geral, por meio de um 

representante, mais frequentemente os pais. Esse fato pode acarretar controvérsias, 

pois a perspectiva deles nem sempre corresponde à da criança (Morales, 2005). 

A QV é um conceito subjetivo e, portanto, deve ser auto-relatada pelo sujeito 

sempre que possível (Eiser; Morse, 2001). Há evidências de que as crianças podem dar 

seu próprio relato sobre a QV de forma confiável, desde que o seu desenvolvimento 

emocional, sua habilidade cognitiva e seu nível de leitura sejam levados em 

consideração.  No entanto, pode não ser possível obter informações confiáveis de 

crianças com graves deficiências intelectuais, dificuldade no aprendizado ou com algum 

comprometimento que impossibilite a obtenção de respostas, assim é necessário o 

relato de um representante, geralmente as mães, para a avaliação da QV em crianças 

(Arnaud et al., 2008; Morales, 2005). 

Nesse contexto, Arnaud et al. (2008) afirmam que embora a medida de QV pela 

própria percepção da criança com PC seja essencial no fornecimento de informações 

valiosas, constitui um desafio diante das limitações impostas pela doença. 

A avaliação do impacto dessa condição crônica na QV desses pacientes se 

tornou um importante indicador de saúde e é fundamental para a melhoria dos 

programas de reabilitação e das modalidades terapêuticas (Schneider et al., 2001; 

klatchoian et al., 2008).  

A saúde é um tema complexo que possui uma série de outros indicadores, 

dentre os quais se destaca, no presente estudo, o suporte social. Segundo Siqueira 

(2008), os efeitos benéficos para a saúde física e mental do indivíduo podem ser 

influenciados pelo suporte social, guardando uma estreita relação com bem-estar. 

Suporte social pode ser definido como conforto, assistência e informação que 

uma pessoa recebe por meio de conexões formais e informais, individuais ou em 

grupos e pode ser considerado como fator favorável na melhoria da QV (Rezende; 
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Mendes; Santos, 2007). Trata-se de um conceito multidimensional, que se refere aos 

recursos materiais e psicológicos aos quais as pessoas têm acesso por meio das suas 

redes sociais (Siqueira, 2008). 

No estudo de Garwick et al. (1998), com famílias de pré-adolescentes com 

doença ou incapacidade crônicas, foi identificado que os tipos de suporte social provêm 

de fontes diferentes. Enquanto os membros da família são responsáveis pela maior 

promoção de suporte emocional, os serviços de assistência promovem maior suporte 

informacional. 

 Embora o cuidado seja uma responsabilidade comum dos pais de uma criança, 

esse papel assume um significado totalmente diferente quando a criança possui 

limitações funcionais e quando existe a possível dependência do cuidador a longo 

prazo. A tarefa de cuidar de uma criança com deficiências complexas pode ser difícil 

para os responsáveis e essa demanda contribuiu diretamente para a saúde física e 

psicológica dos cuidadores (Raina et al., 2005). Brehaut et al. (2004) afirmam que a 

saúde de cuidadores de crianças com deficiência está associada ao grau da deficiência, 

a problemas de comportamento e a déficits cognitivos da criança. Acrescentam também 

que o suporte social é um dos fatores que pode melhorar a saúde psicológica dos 

cuidadores. 

De acordo com Rosembaum (2011), parece evidente que o bem-estar dos pais é 

essencial para o das crianças e que o suporte social, por sua vez, é um dos preditores 

para o bem-estar dos pais. 

Essas considerações a respeito da QV de pacientes com PC e da possível 

relação com o suporte social recebido pela família motivaram o interesse por essa 

pesquisa. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo geral 

Avaliar a qualidade de vida de crianças e de adolescentes com paralisia cerebral 

do ponto de vista de seus cuidadores principais.  

 

2.2 Objetivos específicos 

- Relacionar a QV das crianças e jovens com paralisia cerebral com o seu 

comprometimento motor  

- Correlacionar cada um dos domínios de qualidade de vida avaliados (físico, 

emocional, social e escolar) com a gravidade do comprometimento motor. 

- Avaliar o suporte social recebido pelo cuidador e relacioná-lo à gravidade do 

comprometimento motor. 

- Correlacionar o suporte social recebido pelo cuidador com a qualidade de vida 

das crianças e jovens. 
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3. MÉTODO  

 

 

O projeto de pesquisa foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD) - São Paulo e teve anuência do 

Comitê da Universidade Presbiteriana Mackenzie e, após a aprovação desses, deu-se 

início à pesquisa (anexo A). 

 

3.1 Delineamento 

Trata-se de uma pesquisa descritiva e correlacional, caracterizada por um estudo 

transversal.  

 

3.2 Participantes 

Participaram do estudo 43 cuidadores principais de crianças e de adolescentes 

entre 6 e 14 anos de idade (correspondente ao ensino fundamental I e II) com 

diagnóstico de PC, sendo o tipo, distribuição topográfica e nível motor definido pelo 

GMFCS (Palisano et al., 1997) variados (anexo B), atendidos no Centro de Reabilitação 

Infantil da AACD -  Ibirapuera, São Paulo. 

 

3.2.1 Critérios de inclusão 

Cuidadores de pacientes com diagnóstico de PC do tipo espástico, discinético, 

atáxico ou misto de 6 a 14 anos de idade, de ambos os sexos, que frequentavam a 

AACD e estavam, na época da coleta de dados, vinculados à escola regular ou 

especial, classificados nos níveis motores pelo GMFCS I, II, III, IV e V. 

Os pacientes foram divididos em três grupos: leve (aqueles classificados nos 

níveis motores I e II), moderado (aqueles classificados no nível III) e grave (os 

enquadrados nos níveis IV e V) conforme a descrição de Mancini et al. (2004). 

 

3.2.2 Critérios de exclusão 

Cuidadores de pacientes com outros diagnósticos além da PC, aqueles que 

estavam no período de pós-operatório inferior a seis meses ou os que tinham cirurgia 
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ortopédica agendada. 

 

3.3 Local 

A coleta de dados ocorreu na AACD, na unidade Ibirapuera (sede), na cidade de 

São Paulo. É uma instituição privada, sem fins lucrativos, que trabalha desde 1950 com 

pessoas com deficiências físicas, visando à promoção, prevenção, habilitação e 

reabilitação, especialmente de crianças, adolescentes e jovens, com o intuito de 

favorecer a integração social. Faz parte da rotina de atendimentos registrar nos 

prontuários o diagnóstico fornecido pelo médico, caracterizando o tipo de PC quanto à 

topografia e tônus e a avaliação pelo GMFCS. 

 

3.4 Procedimento 

No período compreendido entre fevereiro e março de 2012, os dados foram 

coletados. Com o intuito de caracterizar a amostra estudada, foi feita uma entrevista 

com o cuidador principal do paciente (anexo C), contendo questões sobre as 

escolaridades do cuidador (a) principal, da mãe, do pai e do paciente, o tempo de 

acompanhamento na instituição, se a criança/adolescente frequentava escola de ensino 

regular ou especial e atividades fora da instituição. Além dessas questões, foi 

perguntado também sobre o conceito que o cuidador principal tinha sobre a QV do 

paciente naquele momento.  

Ainda para traçar o perfil da amostra, foi usado um instrumento de segmentação 

econômica, o Critério de Classificação Econômica Brasil (CCEB) da Associação 

Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP) (anexo D), que utiliza o levantamento de 

características domiciliares (posse e quantidade de alguns ítens domiciliares e grau de 

instrução do chefe de família) para diferenciar a população. Foram atribuídos pontos a 

cada característica domiciliar e realizada a soma deles. Foi feita então uma 

correspondência  entre as faixas de pontuação do critério  e as categorias da 

classificação econômica foram definidas por A1, A2, B1, B2, C1, C2, D, E (ABEP, 

2010). 

Para avaliar a QV, o instrumento utilizado foi o PedsQL, composto por um 

questionário que pode ser autoaplicável ou administrado por um entrevistador às 
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crianças de 5-7, 8-12 e 13-18 anos. O mesmo questionário é utilizado para os pais, a 

fim de avaliar sua percepção com relação à QV da criança e do adolescente e inclui as 

idades de 2-4, 5-7, 8-12 e 13-18 anos. 

A versão em português foi traduzida e validada no Brasil pelo Mapi Research 

Institute (MAPI-RI), especializado em validação de questionários em saúde.  

Os responsáveis responderam ao questionário genérico de qualidade de vida 

PedsQLTM 4.0 (anexo E). Esse instrumento é composto por 23 itens que abrange quatro 

dimensões: física (oito itens), emocional (cinco itens), social (cinco itens) e escolar 

(cinco itens). As instruções do questionário perguntam se o filho/filha tem tido 

dificuldade com cada questão durante o último mês, e os respondentes utilizam uma 

escala de Likert para pontuar as respostas em um dos cinco níveis, onde: 0 = nunca 

tem dificuldade; 1 = quase nunca tem dificuldade; 2 = algumas vezes tem dificuldade; 3 

= freqüentemente tem dificuldade; 4 = quase sempre tem dificuldade. O tempo 

estimado para a realização desse questionário é de quatro minutos, conforme afirmam 

Varni; Seid; Kurtin (2001).  

Posteriormente, a pontuação das questões foi transformada numa escala linear 

inversa de valores que foram de 0 – 100 (0=100, 1=75, 2=50, 3=25, 4=0). A média do 

escore de cada dimensão foi calculada pela soma dos itens divida pelo número de itens 

respondidos e obedeceu ao critério que se mais de 50% dos itens de uma dimensão 

não fossem respondidos, esse escore não seria computado. A soma de todos os itens 

dividida pelo número de itens respondidos resultou no escore total e a maior pontuação 

representou melhor QV. O escore da dimensão psicossocial foi encontrado pela soma 

dos itens dos domínios emocional, social e escolar dividida pelo número de itens 

respondidos.  

Para avaliar o suporte social dos cuidadores, foi utilizado o Questionário de 

Suporte Social - SSQ (anexo F) de autoria de Saranson et al. (1983), que apresenta 

estudos de adequação do instrumento para sua versão em português (Matsukura; 

Marturano; Oishi, 2002). O SSQ é composto por 27 questões relativas ao suporte 

emocional ou ao suporte instrumental. Cada questão solicita duas partes de respostas e 

fornece dois escores. Na primeira parte, relaciona-se o número de pessoas que o 

respondente percebe como fontes de suporte social, podendo listar até nove 
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possibilidades (ou a opção “nenhum”) e seu escore é denominado SSQ-N. Já na 

segunda parte, o indivíduo informa sobre sua satisfação com esse suporte, numa 

escala de 6 pontos, que varia de muito satisfeito (6) a muito insatisfeito (1), fornecendo 

o escore SSQ-S. O instrumento pode fornecer dados relativos aos membros que 

compõem a rede social do indivíduo quando é solicitado ao respondente que 

caracterize sua relação com a pessoa que proporciona apoio. 

O índice N foi calculado por meio da média simples, ou seja, a soma de todas as 

pessoas citadas ao longo das 27 questões dividida por 27. O resultado representa o 

escore obtido pelo respondente (um escore maior representa um maior número de 

pessoas percebidas como suportivas), assim esses escores são utilizados em termos 

comparativos. Para o cálculo do índice S, somou-se o número correspondente da 

escala de 6 pontos das 27 questões e dividiu-se por 27. Com isso, o escore máximo 

para o índice S foi 6, correspondendo ao grau máximo de satisfação com o suporte 

social, ou seja, muito satisfeito. 

Todos os responsáveis legais firmaram a participação no estudo por meio da 

assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (anexo G). 

 

3.5 Análise dos dados 

 Foi utilizada a análise estatística para correlacionar as variáveis estudadas. O 

nível de significância de p foi estipulado em ≤ 0,05.  

Para comparar as medidas de interesse nos três grupos de comprometimento 

motor do GMFCS foram realizadas análises de variância não paramétricas por meio do 

teste de Kruskall-Wallis (Conover, 1999). 

Para testar se houve relação linear entre pares de variáveis utilizou-se, quando 

ambas as variáveis eram quantitativas contínuas, o coeficiente de correlação linear de 

Pearson. Quando uma das variáveis era quantitativa contínua e a outra era qualitativa 

ordinal, foi utilizado o coeficiente de correlação linear de Spearman (Montgomery; 

Runger, 2012; Siegel; Cartellan Jr, 2008). 

Foram realizadas análises de regressão simples e estimados modelos de 

previsão, sempre testando se as suposições para aplicação do modelo se verificaram 

(Montgomery; Runger, 2012).  
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4. RESULTADOS  

 

 

4.1 Caracterização da Amostra 

Participaram do estudo 43 cuidadores principais de crianças e de adolescentes 

com PC, dos quais 39 (90,7%) foram as mães. Os demais foram representados por pai, 

avó, madrasta e irmã. O nível de escolaridade dos cuidadores foi o médio completo em 

sua maioria (41,9%) (Tabela 1). Em relação à classificação econômica, a maior 

concentração dos participantes se deu nas classes B2 e C1 (Tabela 2). 

 

Tabela 1 – Nível de escolaridade dos participantes 

Escolaridade n % 

Analfabeto 3 7,0 

Fundamental incompleto 5 11,6 

Fundamental completo 12 27,9 

Médio completo 18 41,9 

Superior completo 5 11,6 

Total 43 100 

 

Tabela 2 – Classificação econômica dos participantes 

Classificação econômica n % 

A1 0 0,0 

A2 2 4,6 

B1 6 14,0 

B2 11 25,6 

C1 16 37,2 

C2 7 16,3 

D 1 2,3 

E 0 0,0 

Total 43 100 



28 

 

A idade das crianças e dos adolescentes variou de 6 a 14 anos com média de 

8,07 ± 2,36 e 24 (55,8%) deles foram do gênero masculino. 

As características clínicas dos pacientes quanto ao tônus e topografia estão 

apresentadas na Tabela 3. De acordo com o tipo de acometimento motor, 39 (90,7%) 

pacientes eram espásticos e desses, 37 (86,1%) eram diplégicos. 

O grau de acometimento motor pelo GMFCS foi representado por 9 (20,9%) 

pacientes com a forma leve (níveis I e II), 16 (37,2%) com a forma moderada (nível III) e 

18 (41,9%) com a forma grave da PC (níveis IV e V) (Tabela 4).  

  

Tabela 3 – Características clínicas dos pacientes 

Tipo clínico n % 

Espástico Hemiplégico 1 2,3 

Espástico Diplégico 37 86,1 

Espástico Tetraplégico 1 2,3 

Discinético 3 7,0 

Misto 1 2,3 

Total 43 100 

 

 

Tabela 4 – Classificação dos pacientes de acordo com o grau de acometimento motor 

Grupo (GMFCS) n % 

Leve (níveis I e II) 9 20,9 

Moderado (nível III) 16 37,2 

Grave (níveis (IV e V) 18 41,9 

Total 43 100 

 

 

Em relação à escolaridade dos pacientes, 40 (93%) frequentavam o ensino 

regular, 37 deles cursavam o ensino fundamental I e 3 estavam no ensino fundamental 

II.  

Dos 43 pacientes, 22 (51,2%) não frequentavam nenhuma atividade fora da 
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instituição, enquanto que 8 (18,6%) faziam esporte adaptado (natação, futebol, 

capoeira), 8 (18,6%) faziam terapias externas (fisioterapia, equoterapia, terapia 

ocupacional, fisioterapia aquática) e 5 (11,6%) frequentavam aulas de apoio 

pedagógico.   

Todos os participantes frequentavam a AACD há pelo menos 6 meses.  

 

4.2 Qualidade de Vida X Classificação pelo GMFCS 

O escore da mediana de QV do grupo com comprometimento motor leve foi 

71,74, enquanto que o escore do grupo com acometimento moderado foi 65,22 e o do 

grupo com comprometimento grave foi 61,39. Não houve diferença entre os escores de 

QV nos três grupos do GMFCS (p = 0,189) (Figura 1). O coeficiente de correlação de 

Spearman entre o comprometimento motor (GMFCS) e o escore de QV foi igual a -

0,2738 (p = 0,075) e a relação linear entre essas variáveis não foi significante (Figura 

2).  

 

 
Figura 1 - Relação entre o escore de QV e o comprometimento motor. Os asteriscos (*) 

representam observações discrepantes, o segmento de reta no interior da caixa (―) é a 

mediana e o círculo no interior da caixa é a média. 



30 

 

 
Figura 2 - Gráfico de dispersão entre o escore de QV e o comprometimento motor 

 

 

4.3 Relação dos domínios de QV X GMFCS  

Houve diferença apenas entre os escores do domínio físico nos três grupos do 

GMFCS (P = 0,010) (Figura 3), sendo que ao realizar as comparações dois a dois 

observou-se que os escores do domínio físico só diferem entre os grupos com 

comprometimento motor grave e leve. O coeficiente de correlação de Spearman entre o 

comprometimento motor e o escore do domínio físico foi igual a -0,4599 (P = 0,002) 

(Figura 4), com isso notou-se a existência de uma relação linear decrescente entre 

essas variáveis, ou seja, quanto maior o comprometimento motor menor é o escore do 

domínio físico. 
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Figura 3 - Relação entre domínio físico e comprometimento motor pelo GMFCS. O asterisco (*) 

representa observações discrepantes, o segmento de reta no interior da caixa (―) é a mediana 

e o círculo no interior da caixa é a média. 

 

 

 
Figura 4 - Gráfico de dispersão entre domínio físico e comprometimento motor pelo GMFCS 
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Não houve diferença entre os escores dos domínios emocional, social, escolar e 

psicossocial nos três grupos do GMFCS (Tabela 5) nem relação linear entre essas 

variáveis. 

 

Tabela 5 - Escores dos domínios de QV dos pacientes divididos conforme a gravidade 

motora  

 Leve (n=9) Moderado (n=16) Grave (n=18)  

Domínio QV    p 

 Mediana  Mediana  Mediana   

Físico 59,38 50,00 39,06 0,010* 

Emocional 70,00 77,50 75,00 0,617 

Social 75,00 77,50 75,00 0,396 

Escolar 70,00 70,00 72,50 0,849 

Psicosocial 73,33 73,33 71,67 0,750 

* Valor de p<0,05 

 

 

No grupo com comprometimento motor leve (níveis I e II GMFCS), houve relação 

linear crescente apenas entre os domínios físico e social, ou seja, quanto mais 

prejudicado o domínio físico mais afetado também estará o domínio social (Figura 5). O 

coeficiente de correlação linear de Pearson foi igual a 0,732 (P = 0,025). A análise de 

regressão entre os domínios físico e social é representada pela equação:  

                             Domínio social = 26,3 + 0,627x Domínio físico                                  (1)  

Esse modelo pode ser usado para a previsão, dentro da amplitude estudada, do 

domínio social. Foram atendidas as suposições para sua utilização. Vale ressaltar que 

53,5% da variabilidade da habilidade social foram explicadas pela habilidade física.  
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Figura 5 - Gráfico de dispersão entre os domínios de QV (físico, social) no comprometimento 

motor leve 

 

 

No grupo moderado (nível III GMFCS) não houve relação linear significante entre 

nenhum par de domínios. 

No grupo grave (nível IV e V GMFCS), a relação linear crescente entre os 

domínios emocional e escolar teve nível descritivo igual a 6,6%, não tão superior ao 

nível de significância de 5% (Figura 6). O coeficiente de correlação linear de Pearson foi 

igual a 0,442 (P = 0,066). A análise de regressão entre os domínios escolar e emocional 

é representada pela equação:  

                             Domínio escolar = 24,5 + 0,599 x Domínio emocional                      (2) 

Esse modelo pode ser usado para a previsão, dentro da amplitude estudada, do 

domínio escolar. Foram tendidas as suposições para sua utilização. A partir da 

habilidade emocional pode-se prever a habilidade escolar, embora somente 19,6% da 

variabilidade da habilidade escolar sejam explicadas pela habilidade emocional.  
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Figura 6 - Gráfico de dispersão entre os domínios de QV (escolar, emocional) no 

comprometimento motor grave 

 

 

4.4 Suporte Social X GMFCS 

A mediana do escore do índice N (número de pessoas suportivas) dos 

cuidadores dos pacientes do grupo com comprometimento motor leve foi 1,56, a dos 

cuidadores do grupo com acometimento moderado foi 2,31 e a dos cuidadores do grupo 

grave foi 2,28. 

Não houve diferença significativa entre os escores do índice N nos três grupos 

do GMFCS (P = 0,056) (Figura 7), apesar de o nível descritivo ter ficado muito próximo 

do nível de significância adotado.  
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Figura 7 - Relação entre o suporte social (número de pessoas suportivas) dos cuidadores e 

comprometimento motor. O asterisco (*) representa observações discrepantes, o segmento de 

reta no interior da caixa (―) é a mediana e o círculo no interior da caixa é a média. 

 

 

A mediana do escore do índice S dos cuidadores dos pacientes do grupo com 

comprometimento motor leve foi 5,63, a dos cuidadores do grupo com acometimento 

moderado foi 5,76 e a dos cuidadores do grupo grave foi 5,54. Esses valores 

demonstram que os cuidadores estão satisfeitos com o suporte social recebido.  

Não houve diferença entre os escores do índice S nos três grupos de GMFCS (P 

= 0,570) (Figura 8).  
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Figura 8 - Relação entre o suporte social (satisfação) dos cuidadores e comprometimento 

motor. Os asteriscos (*) representam observações discrepantes, o segmento de reta no interior 

da caixa (―) é a mediana e o círculo no interior da caixa é a média. 

 

 

4.5 Suporte Social X QV 

Não houve correlação linear significante entre SSQ-S e QV, mas houve relação 

linear decrescente (coeficiente de correlação linear de Pearson = –0,426) entre SSQ-N 

e QV (P = 0,004). Quanto menor a QV das crianças e dos adolescentes maior o número 

de pessoas suportivas do cuidador (Figura 9). A análise de regressão entre os escores 

do SSQ-N e da QV é representada pela equação: 

                                          SSQ-N = 5,57 - 0,0485 x QV                                                (3) 

A partir da obtenção do escore de QV pode-se prever o número de pessoas 

suportivas, embora somente 18,1% da variabilidade do número de pessoas suportivas 

sejam explicadas pelo escore de QV para este grupo. 
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Figura 9 – Gráfico de dispersão entre SSQ-N e escore de QV 

 

 

4.6 Qualidade de Vida na concepção dos cuidadores 

 Ao final da entrevista para caracterização da amostra, que foi realizada 

individualmente com os participantes, havia uma pergunta: “Hoje, do seu ponto de vista, 

o que é qualidade de vida para seu filho (ou para a criança/jovem que está sob seus 

cuidados)?” 

 Essa entrevista foi realizada no início do contato, após a assinatura do termo de 

consentimento e da aplicação do questionário da ABEP para a classificação do nível 

socioeconômico. Portanto, a pergunta foi feita antes que os participantes tivessem 

contato com o instrumento PedsQL, que trazia dados sobre a QV. 

 As respostas foram diretas e concisas na maioria dos casos e algumas mães 

apresentaram dificuldade em definir o que seria QV para seus filhos. 

 Entre 43 respondentes, cinco não conseguiram definir o que consideravam QV, 

preferindo abster-se da reposta. Entre as demais 38, diversas foram as indicações do 

que representava QV. A partir dessas respostas, foi possível criar quatro categorias 

para discussão e análise. 

 Os temas mais mencionados pelos cuidadores principais foram:  
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a) Independência e Autonomia: categoria criada a partir do agrupamento de temas como 

“conseguir fazer o que gosta”, “capacidade de escolha”, “capacidade de comunicação”, 

“conseguir se alimentar sozinho”, “ser independente” e “ter autonomia”. 

b) Preocupações com a educação e a vida escolar: categoria criada a partir dos temas 

“estudar em boa escola”, “poder estudar e acompanhar a classe” e “aprender a ler e a 

escrever”. 

c) Saúde e bem-estar (incluindo atendimento médico e terapêutico e apoio familiar): 

categoria criada a partir do agrupamento de temas como “ter bem-estar de forma geral”, 

“ter bom atendimento médico e terapêutico”, “apoio familiar”, “ter boa saúde” e “viver 

bem”. 

d) Acessibilidade e participação social: categoria criada a partir dos temas “transporte 

acessível”, “lazer”, “brincar”, “acessibilidade dentro da casa” e “participação ativa na 

sociedade”.  
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5. DISCUSSÃO 

 

 

Observou-se, neste estudo, que não houve diferença significativa entre a QV 

geral dos pacientes e o comprometimento motor leve, moderado e grave. Esse 

resultado vai ao encontro do estudo de Arnaud et al. (2008), que avaliaram a QV de 

crianças com PC do ponto de vista de seus pais com a utilização do questionário 

genérico Kidscreen. Os resultados desse estudo indicaram que a maior gravidade do 

comprometimento motor nem sempre foi associado a pior QV. 

Outros autores concluíram que, embora a função motora grossa possa ser um 

indicador confiável de alguns aspectos da capacidade funcional, não é um indicador 

válido do bem-estar em todos os domínios avaliados pelo Health Utilities Index – Mark 

3, instrumento utilizado para descrever o estado de saúde e função dos indivíduos e 

que representa QV, sob a percepção dos cuidadores principais (Kennes et al., 2002). 

 Na análise de cada domínio de QV avaliado pelo PedsQL, notou-se que ocorreu 

diferença significativa apenas entre os domínios físicos nos três grupos estudados e 

divididos de acordo com o GMFCS, sendo que o grupo com comprometimento motor 

grave teve o domínio físico mais afetado quando comparado ao grupo com 

comprometimento motor leve. Observou-se também que quanto maior o 

comprometimento motor do paciente menor é o escore do domínio físico de sua QV. Os 

achados da pesquisa de Arnaud et al. (2008) demonstraram também que as crianças 

mais acometidas motoramente foram as mais propensas a terem os domínios físico e 

de autonomia mais afetados.  

No estudo de Vargus-Adams (2005), que também avaliou a QV de pacientes 

com PC pela percepção dos cuidadores com a utilização do questionário genérico Child 

Health Questionnaire (CHQ), a maior correlação encontrada entre o comprometimento 

motor na PC (GMFCS) e a QV foi vista no domínio físico, quanto maior a severidade do 

acometimento, menor foi o escore atribuído ao domínio. O domínio psicossocial foi mais 

bem avaliado em comparação ao físico para todos os níveis de GMFCS, da mesma 

forma que os dados encontrados no presente estudo.  

O forte efeito do comprometimento motor da PC avaliado pelo GMFCS no 
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domínio físico da QV pode ser explicado por esse distúrbio afetar primariamente o 

movimento e a mobilidade. 

Numa revisão a respeito da QV de adolescentes com PC, medidas funcionais de 

classificação, como o GMFCS, foram indicadores confiáveis de variações na função 

física na QV, no entanto não se correlacionaram consistentemente com bem-estar 

psicossocial, apenas o bem estar físico teve correlação com a função motora grossa 

(Livingston et al., 2007). 

No grupo de crianças e de adolescentes avaliados no presente estudo, 

observou-se que, naqueles com o comprometimento motor leve, foi encontrada uma 

relação entre dois domínios de QV, ou seja, quanto mais prejudicado o domínio físico 

mais afetado também foi o domínio social. No estudo de Skar (2003), os resultados 

indicaram relações semelhantes. Adolescentes com mobilidade reduzida referiram que 

seus colegas da mesma idade os percebiam como diferentes e com isso as relações 

entre eles ou eram prejudicadas ou não existiam. Os adolescentes acreditavam que sua 

deficiência era responsável por restringi-los nas relações sociais e que suas atividades 

fora da escola também estavam comprometidas.  

Para o grupo com o comprometimento motor grave, a relação encontrada nesta 

pesquisa foi que a habilidade escolar apresenta previsibilidade estatística quando se 

tem os escores da habilidade emocional, ou seja, quanto maior o escore no domínio 

emocional, maior também ele será no domínio escolar. Devido ao tamanho da amostra, 

sugere-se que outros estudos sejam realizados para confirmar ou não tal tendência de 

relação entre esses domínios. Os achados do estudo de Schenker, Coster e Parush 

(2005), com alunos com PC de 6 a 14 anos, correspondente ao ensino fundamental, 

matriculados no ensino regular, revelaram relação diferente ao presente estudo, uma 

vez que a restrição ou diminuição da participação no ambiente escolar (sala de aula, 

intervalo, higiene, refeição) e do desempenho de atividades (utilização de material 

escolar, interação com os outros alunos) foram associadas ao comprometimento motor 

mais grave. Por outro lado, o risco da criança apresentar baixos escores de QV no 

ambiente escolar diminuiu com o aumento da gravidade da função motora grossa no 

estudo de Arnaud et al.( 2008).  

Nesta pesquisa foi possível perceber uma tendência indicando que o suporte 
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social dos cuidadores dos pacientes com o comprometimento motor leve é menor do 

que nos grupos com comprometimento moderado e grave. Nesse caso, entretanto, 

como o nível descritivo ficou muito próximo do nível de significância adotado, sugere-se 

a realização de futuros estudos com maior tamanho da amostra para confirmar ou não a 

tendência encontrada de que os cuidadores de crianças e adolescentes com o 

comprometimento motor leve apresentam menor média de pessoas suportivas.  

Diferentemente dos achados deste estudo, os resultados da pesquisa de Magill-

Evans et al. (2001) demonstraram que o grau de comprometimento motor e cognitivo de 

adolescentes com PC não influenciaram o suporte social, avaliado pelo 

Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS), recebido pelas mães 

nem a satisfação dessas mães com sua situação de vida.  

A respeito do questionário SSQ, instrumento utilizado para avaliar o suporte 

social no presente estudo, pôde-se observar que, durante a sua aplicação, algumas 

mães comentaram sobre a repetição de perguntas e outras apontaram que tiveram 

dúvida a respeito das opções do grau de satisfação com o suporte recebido, uma vez 

que houve dificuldade para escolher entre os itens razoavelmente 

satisfeito/razoavelmente insatisfeito e um pouco satisfeito/um pouco insatisfeito.  

No estudo de Brehaut et al. (2004) realizado no Canadá, que comparou a saúde 

física e psicológica de cuidadores de crianças com PC com cuidadores da população 

geral, foi encontrado que o suporte social recebido pelos cuidadores das crianças com 

PC é maior do que o suporte recebido pelos outros pais. Em contrapartida, os 

resultados obtidos no estudo de Matsukura et al. (2007) apontaram que as mães de 

crianças com necessidades especiais apresentaram um menor número de pessoas 

suportivas que o grupo de mães de crianças com desenvolvimento típico. 

Outra relação encontrada no presente estudo foi que quanto menor a QV do 

paciente, maior é o número de pessoas suportivas do cuidador. Esse resultado, no 

entanto, não foi apresentado por nenhum dos estudos encontrados na literatura, uma 

vez que os autores pesquisados não exploraram a relação entre o escore da QV da 

criança ou do adolescente e o número de pessoas que dão suporte ao cuidador. Pode-

se deduzir que, se a QV apresentou-se diminuída no domínio físico para as crianças e 

jovens com maior comprometimento motor, do ponto de vista de seus pais, o número 
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maior de pessoas suportivas se fez necessário devido aos cuidados direcionados a um 

jovem mais dependente para realizar suas funções. Quanto maior a dependência física, 

portanto, maior é a necessidade de ajuda e menor a QV. 

A pergunta direcionada aos cuidadores das crianças e dos adolescentes com 

PC, que teve o intuito de conhecer o que eles consideravam como QV para seus filhos, 

levantou temas que estão relacionados aos domínios de QV (capacidade física, aspecto 

social e escolar) avaliados pelo PedsQL.  

As categorias criadas foram baseadas na repetição de temas na fala dos 

entrevistados. Esses temas, citados pontualmente, não puderam ser explorados com 

maior profundidade pela característica das respostas, simples e concisas. Porém, 

observou-se que as categorias levantadas remetiam à independência e autonomia, 

preocupações com a educação e a vida escolar, saúde e bem-estar (incluindo 

atendimento médico e terapêutico e apoio familiar) e acessibilidade e participação 

social. 

É importante salientar que alguns temas apontados pelas famílias implicam em 

ações de políticas públicas e não só em ações individuais, uma vez que questões de 

acessibilidade, escolares e de participação social dependem de iniciativas de líderes 

políticos. 

Percebeu-se também que a maioria dos cuidadores projetou o que eles 

acreditavam ser importante para a QV das pessoas com PC a eles ligados pensando no 

futuro e não suas considerações a respeito da QV para o momento, conforme foram 

questionados. Tal projeção pode ser explicada pela preocupação das mães de crianças 

com deficiências com o futuro dos seus filhos. No estudo de Brunhara e Petean (2009), 

mães de crianças com deficiências relataram sentimentos de ansiedade e insegurança 

em relação ao futuro dos seus filhos, principalmente pelo fato desses filhos serem 

relativamente dependentes. 

A pesquisa de Davis et al. (2009) teve como  objetivo utilizar técnicas qualitativas 

para a identificação de aspectos importantes e domínios de QV dos adolescentes com 

PC do ponto de vista dos próprios adolescentes e também dos seus cuidadores. Os 

temas identificados nesse estudo foram saúde física, bem-estar e participação social, 

bem-estar emocional, independência, acessibilidade e bom desempenho na escola, 
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semelhantes aos assuntos levantados no presente estudo. 

Devido ao comprometimento físico associado a PC, ganhar independência e 

autonomia foi visto como tema central para a QV das crianças e dos adolescentes. 

Essa busca pela independência e autonomia foi colocada, principalmente, quando se 

considerou o futuro deles. 

Reichert; Wagner (2007) apontam que apesar de autonomia ser um termo 

bastante discutido na literatura científica, nos meios de comunicação de massa e 

também abordado em diferentes esferas da vida cotidiana, percebe-se que muitas 

vezes é entendido como sinônimo de independência. No entanto, autonomia e 

independência não podem ser consideradas como sinônimos, uma vez que 

independência se refere à capacidade das pessoas agirem por conta própria e 

autonomia é mais do que ter comportamentos independentes.  

Autonomia pode ser definida como autogoverno e se expressa na liberdade para 

agir e para tomar decisões e independência significa ser capaz de realizar as atividades 

sem ajuda de outra pessoa (BRASIL, 2007). 

Fleming (2005) acrescenta que autonomia é a habilidade de pensar, sentir e agir 

por conta própria. Esse conceito pode ser comparado a alguns conceitos como o de 

autodeterminação, independência e regulação interna do comportamento (Cristopher, 

2009). O desenvolvimento da independência é um componente essencial para adquirir 

autonomia (Reichert; Wagner, 2007). 

Outra questão abordada nos temas da pergunta a respeito da QV foi a 

participação das atividades escolares, que pareceu ser essencial para a QV dos 

pacientes com PC na visão de seus cuidadores e encontrar uma escola que atenda as 

necessidades dessa população se mostrou uma preocupação constante para 

contemplar o bem-estar geral dessas crianças e desses adolescentes. 

Os participantes se referiram à importância de ter acesso aos atendimentos 

médico e terapêutico, além do apoio familiar para a saúde e o bem-estar das crianças e 

dos adolescentes.  

Os cuidadores mencionaram também a importância da existência da 

acessibilidade, tanto no ambiente físico, como uma casa bem projetada para a 

deficiência quanto nos equipamentos que permitam uma locomoção mais adequada, 
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como uma cadeira de rodas e transporte, para possibilitar que os pacientes vivam com 

maior independência possível e com isso possam ter participação na sociedade.   

Os temas abordados neste estudo foram identificados também em outras 

pesquisas a respeito da QV de crianças (Waters et al., 2005) e adolescentes com PC 

(Davis et al., 2009). 
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6. CONCLUSÃO 

 

 

A QV de crianças e jovens com PC vem sendo estudada, na maioria das vezes, 

a partir do ponto de vista de seus cuidadores. Embora esse modelo de estudo seja 

válido e descrito na literatura, torna-se fundamental que as pesquisas avancem para a 

coleta de dados diretamente com as pessoas com PC. Uma das limitações para isso 

está relacionada à falta da utilização rotineira de avaliações cognitivas para que se 

possa conhecer a condição intelectual do paciente com PC e com isso obter respostas 

diretas e confiáveis desse indivíduo. 

A partir desse estudo pode-se considerar que a QV independe do 

comprometimento motor quando analisada de maneira geral. Porém, quando se analisa 

o domínio físico, observa-se a correlação entre a gravidade do quadro e a diminuição 

dos escores. 

Outro dado relevante é a associação estabelecida entre a QV e o número de 

pessoas suportivas, indicando que quanto menor a QV dos pacientes com PC, maior é 

o número de pessoas que auxiliam o cuidador. Observa-se também a tendência 

indicando que o suporte social dos cuidadores dos pacientes com o comprometimento 

motor leve é menor do que nos grupos mais acometidos. 

As respostas a respeito da QV de crianças e adolescentes com PC obtidas dos 

seus cuidadores, em geral as mães, mostram que a preocupação principal associada à 

QV está relacionada à independência e autonomia, apontando a relevância de 

trabalhos nesta área. É importante destacar também que nas respostas as projeções 

para o futuro predominam na fala dos cuidadores.  

A busca pela melhor QV deve fazer parte de qualquer programa de apoio aos 

cuidadores e às pessoas com PC, uma vez que deve ser objetivo comum a todos os 

membros da equipe. Porém, a QV deve ser meta para curto, médio e longo prazo e não 

apenas uma projeção para o futuro. 

Os programas de habilitação ou de reabilitação devem, portanto, dar ênfase às 

necessidades físicas e à mobilidade, que podem auxiliar no desempenho funcional e na 

independência, levando à potencialização da autonomia para esse grupo de pessoas 
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com necessidades especiais.  

QV é um termo muito complexo e subjetivo que reflete conhecimentos, 

experiências, o momento histórico, a cultura e a classe social a que pertencem os 

indivíduos. Por esse motivo, a avaliação de QV por meio de questionários, apesar da 

confiabilidade estatística desses instrumentos, torna-se limitada. A utilização 

concomitante de outras reflexões sobre o tema é interessante para a abordagem mais 

ampla de tal conceito. 

O estudo do tema QV nos cursos de formação é importante, os profissionais dos 

campos da saúde e da educação devem se voltar para esse assunto e mais pesquisas 

nessa área são necessárias para auxiliar não só na reabilitação como também no 

surgimento de discussões que possam nortear políticas públicas para o benefício 

desses indivíduos. 
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UFSCar – Brasil ) sob orientação da Profa. Dra. Thelma Simões Matsukura)  

Referência: Dev Med Child Neurol 1997; 39:214-223 

 

 

INTRODUÇÃO & INSTRUÇÕES DE USO  

 

O Sistema de Classificação da Função Motora Grossa (GMFCS – Gross Motor 

Function Classification System) para paralisia cerebral baseia-se no movimento iniciado 

voluntariamente, enfatizando particularmente o sentar (controle de tronco) e o andar. Ao 

definirmos um Sistema de Classificação em 5 níveis, nosso primeiro critério foi o de que 

as distinções na função motora entre os níveis fossem clinicamente significativas. 

As distinções entre os níveis de função motora são baseadas nas limitações 

funcionais, na necessidade de tecnologia assistiva, incluindo aparelhos auxiliares de 

locomoção (tais como andadores, muletas e bengalas) e cadeira de rodas, e, em menor 

grau, na qualidade de movimento. O Nível I inclui crianças com disfunção neuromotora, 

cujas limitações funcionais são menores do que aquelas normalmente associadas à 

paralisia cerebral, e crianças que têm sido tradicionalmente diagnosticadas como tendo 

“disfunção cerebral mínima” ou “paralisia cerebral de severidade mínima”. As distinções 

entre os Níveis I e II não são, portanto, tão evidentes quanto as distinções entre os 

outros níveis, especialmente para crianças com menos de 2 anos de idade.  
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O foco está em determinar qual nível melhor representa as habilidades atuais da 

criança e as limitações na função motora. Enfatiza-se o desempenho habitual da 

criança em casa, na escola e nos espaços comunitários. É importante, portanto, 

classificar o desempenho habitual da criança (não o melhor desempenho), sem incluir 

julgamentos sobre o prognóstico. Deve-se lembrar que o  objetivo é classificar a função 

motora grossa atual da criança, e não julgar a qualidade do movimento ou o potencial 

de melhora.  

As descrições dos 5 níveis são amplas e não pretendem descrever todos os 

aspectos da função de cada criança. Por exemplo: um bebê com hemiplegia que é 

incapaz de engatinhar (sobre mãos e joelhos), mas que por outro lado se encaixa na 

descrição do Nível I, seria classificado no Nível I. A escala é ordinal, sem intenção de 

que as distâncias entre os níveis sejam consideradas iguais, ou de que as crianças com 

paralisia cerebral sejam distribuídas igualmente entre os 5 níveis. Um resumo das 

distinções entre cada par de níveis é fornecido para ajudar a determinar qual nível mais 

se aproxima da função motora grossa atual da criança.  

Reconhecemos que a classificação da função motora depende da idade, 

especialmente durante a fase do bebê e a primeira infância. Para cada nível, portanto, 

são fornecidas descrições separadas para crianças em diferentes faixas etárias. As 

habilidades funcionais e limitações para cada intervalo de idade pretendem servir como 

guias; sem serem abrangentes e sem serem consideradas normas. As crianças com 

menos de dois anos devem ser consideradas na sua idade corrigida se forem 

prematuras. 

Esforço tem sido feito para enfatizar a função das crianças em vez de suas 

limitações. Desse modo, como princípio geral, a função motora grossa das crianças que 

são capazes de realizar as funções descritas em qualquer nível em particular será 

provavelmente classificada neste nível ou num nível acima. Por outro lado, a função 

motora grossa das crianças que não conseguem realizar as funções de um nível em 

particular será provavelmente classificada num nível abaixo. 
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SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO DA FUNÇÃO MOTORA GROSSA PARA 

PARALISIA CEREBRAL (GMFCS) 

 

Antes do aniversário de 2 anos  

Nível I Os bebês sentam-se no chão, mantêm-se sentadas e deixam esta posição com 

ambas as mãos livres para manipular objetos. Os bebês engatinham (sobre as mãos e 

joelhos), puxam-se para levantar e dão passos segurando-se nos móveis. Os bebês 

andam entre 18 meses e 2 anos de idade sem a necessidade de aparelhos para auxiliar 

a locomoção.  

 

Nível II Os bebês mantêm-se sentados no chão, mas podem necessitar de ambas as 

mãos como apoio para manter o equilíbrio. Os bebês rastejam em prono ou engatinham 

(sobre mãos e joelhos). Os bebês podem puxar-se para ficar em pé e dar passos 

segurando-se nos móveis.  

 

Nível III Os bebês mantêm-se sentados no chão quando há apoio na parte inferior do 

tronco. Os bebês rolam e rastejam para frente em prono.  

 

Nível IV Os bebês apresentam controle de cabeça, mas necessitam de apoio de tronco 

para se sentarem no chão. Os bebês conseguem rolar para a posição supino e podem 

rolar para a posição prono. 

 

Nível V As deficiências físicas restringem o controle voluntário do movimento. Os bebês 

são incapazes de manter posturas antigravitacionais de cabeça e tronco em prono e 

sentados. Os bebês necessitam da assistência do adulto para rolar.  

 

Entre o segundo e o quarto aniversário  

Nível I As crianças sentam-se no chão com ambas as mãos livres para manipular 

objetos. Os movimentos de sentar e levantar-se do chão são realizadas sem assistência 

do adulto. As crianças andam como forma preferida de locomoção, sem a necessidade 

de qualquer aparelho auxiliar de locomoção.   
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Nível II As crianças sentam-se no chão, mas podem ter dificuldades de equilíbrio 

quando ambas as mãos estão livres para manipular objetos. Os movimentos de sentar 

e deixar a posição sentada são realizados sem assistência do adulto. As crianças 

puxam-se para ficar em pé em uma superfície estável. As crianças engatinham (sobre 

mãos e joelhos) com padrão alternado, andam de lado segurando-se nos móveis e 

andam usando aparelhos para auxiliar a locomoção como forma preferida de 

locomoção. 

 

Nível III As crianças mantêm-se sentadas no chão freqüentemente na posição de W 

(sentar entre os quadris e os joelhos em flexão e rotação interna) e podem necessitar 

de assistência do adulto para assumir a posição sentada. As crianças rastejam em 

prono ou engatinham (sobre as mãos e joelhos), freqüentemente sem movimentos 

alternados de perna, como seus métodos principais de locomoção. As crianças podem 

puxar-se para levantar em uma superfície estável e andar de lado segurando-se nos 

móveis por distâncias curtas. As crianças podem andar curtas distâncias nos espaços 

internos usando aparelhos auxiliares de locomoção, necessitando de assistência do 

adulto para direcioná-la e virá-la.  

 

Nível IV As crianças sentam-se no chão quando colocadas, mas são incapazes de 

manter alinhamento e equilíbrio sem o uso de suas mãos para apoio. As crianças 

freqüentemente necessitam de equipamento de adaptação para sentar e ficar em pé. A 

locomoção para curtas distâncias (dentro de uma sala) é alcançada por meio do rolar, 

rastejar em prono ou engatinhar (sobre as mãos e joelhos) sem movimento alternado de 

pernas. 

 

Nível V As deficiências físicas restringem o controle voluntário do movimento e a 

capacidade de manter posturas antigravitacionais de cabeça e tronco. Todas as áreas 

de função motora estão limitadas. As limitações funcionais do sentar e ficar em pé não 

são completamente compensadas por meio do uso de adaptações e de tecnologia 

assistiva. Neste nível, as crianças não mostram sinais de locomoção independente e 
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são transportadas. Algumas crianças atingem autolocomoção usando uma cadeira de 

rodas motorizada com extensas adaptações.  

 

Entre o quarto e o sexto aniversário  

Nível I As crianças sentam-se na cadeira, mantêm-se sentadas e levantam-se sem a 

necessidade de apoio das mãos. As crianças saem do chão e da cadeira para a 

posição em pé sem a necessidade de objetos de apoio. As crianças andam nos 

espaços internos e externos e sobem escadas. Iniciam habilidades de correr e pular. 

 

Nível II As crianças sentam-se na cadeira com ambas as mãos livres para manipular  

objetos. As crianças saem do chão e da cadeira para a posição em pé, mas 

freqüentemente necessitam de superfície estável para empurrar-se e impulsionar-se 

para cima com os membros superiores. As crianças andam nos espaços internos e 

externos, sem a necessidade de aparelhos auxiliares de locomoção, por uma distância 

curta numa superfície plana. As crianças sobem escadas segurando-se no corrimão, 

mas são incapazes de correr ou pular. 

 

Nível III As crianças sentam-se em cadeira comum, mas podem necessitar de apoio 

pélvico e de tronco para maximizar a função manual. As crianças sentam-se e 

levantamse da cadeira usando uma superfície estável para empurrar-se e impulsionar-

se para cima com os membros superiores. As crianças andam usando aparelhos 

auxiliares de locomoção em superfícies planas e sobem escadas com a assistência de 

um adulto. As crianças freqüentemente são transportadas quando percorrem longas 

distâncias e quando em espaços externos em terrenos irregulares.  

 

Nível IV As crianças sentam em uma cadeira, mas precisam de um assento adaptado 

para controle de tronco e para maximizar a função manual. As crianças sentam-se e 

levantam-se da cadeira com a ajuda de um adulto ou de uma superfície estável para 

empurrar-se ou impulsionar-se com os membros superiores. As crianças podem, na 

melhor das hipóteses, andar por curtas distâncias com o andador e com supervisão do 

adulto, mas têm dificuldades em virar e manter o equilíbrio em superfícies irregulares. 
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As crianças são transportadas na comunidade. As crianças podem alcançar 

autolocomoção usando cadeira de rodas motorizada.  

 

Nível V As deficiências físicas restringem o controle voluntário de movimento e a 

capacidade em manter posturas antigravitacionais de cabeça e tronco. Todas as áreas 

da função motora estão limitadas. As limitações funcionais no sentar e ficar em pé não 

são completamente compensadas por meio do uso de adaptações e tecnologia 

assistiva. Neste nível, as crianças não mostram sinais de locomoção independente e 

são transportadas. Algumas crianças alcançam autolocomoção usando cadeira de 

rodas motorizada com extensas adaptações.  

 

Entre o sexto e o décimo segundo aniversário  

Nível I As crianças andam nos espaços internos e externos e sobem escadas sem 

limitações. As crianças realizam habilidades motoras grossas, incluindo correr e pular, 

mas a velocidade, o equilíbrio e a coordenação são reduzidos.   

 

Nível II As crianças andam nos espaços internos e externos e sobem escadas 

segurando-se no corrimão, mas apresentam limitações ao andar em superfícies 

irregulares e inclinadas e em espaços lotados ou restritos. As crianças, na melhor das 

hipóteses, apresentam capacidade mínima para realizar habilidades motoras grossas 

como correr e pular.   

 

Nível III As crianças andam em espaços internos e externos sobre superfícies regulares 

usando aparelhos auxiliares de locomoção. As crianças podem subir escadas 

segurando-se em corrimões. Dependendo da função dos membros superiores, as 

crianças manejam uma cadeira de rodas manualmente. Podem ainda ser transportadas 

quando percorrem longas distâncias e quando em espaços externos com terrenos 

irregulares.  
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Nível IV As crianças podem manter os níveis funcionais alcançados antes dos seis anos 

de idade ou depender de cadeira de rodas em casa, na escola e na comunidade. As 

crianças podem alcançar autolocomoção usando cadeira de rodas motorizada.  

 

Nível V As deficiências físicas restringem o controle voluntário de movimento e a 

capacidade para manter posturas antigravitacionais de cabeça e tronco. Todas as áreas 

de função motora estão limitadas. As limitações funcionais no sentar e ficar em pé não 

são completamente compensadas por meio do uso de adaptações e tecnologia 

assistiva. Neste nível, as crianças não mostram sinais de locomoção independente e 

são transportadas. Algumas crianças alcançam a autolocomoção usando cadeira de 

rodas motorizada com extensas adaptações.   

 

Distinções entre os Níveis I e II  

Comparadas com as crianças do Nível I, as crianças do Nível II mostram as seguintes 
características: (1) limitações ao realizar transições de movimento ao andar em espaços 
externos e na comunidade; (2) a necessidade por aparelhos auxiliares de locomoção 
quando iniciam o andar; (3) baixa qualidade de movimento; e (4) pouca capacidade de 
realizar habilidades motoras grossas assim como correr e pular.  
 
Distinções entre os Níveis II e III  

As diferenças são vistas no grau de realização da locomoção funcional. As crianças do 
Nível III necessitam de aparelhos auxiliares de locomoção e freqüentemente de órteses 
para andar, enquanto as crianças do Nível II não necessitam de aparelhos auxiliares de 
locomoção depois dos quatro anos de idade.  
 
Distinções entre os Níveis III e IV  

 Há diferenças nas capacidades de sentar e de locomoção, muitas vezes sendo 
necessário o uso extensivo de tecnologia assistiva. As crianças do nível III sentam-se 
sozinhas, têm locomoção independente no chão e andam usando aparelhos auxiliares 
de locomoção.As crianças do Nível IV sentam-se de forma funcional (geralmente 
apoiadas), mas a locomoção independente é muito limitada. As crianças do Nível IV 
geralmente são transportadas ou usam locomoção motorizada.   
 
Distinções entre os Níveis IV e V  

As crianças do Nível V não têm independência nem mesmo no controle de posturas 
antigravitacionais básicas. A autolocomoção é alcançada somente se a criança puder 
aprender como operar uma cadeira de rodas motorizada. 
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ANEXO C 

 

 

Entrevista para Caracterização dos Participantes 
 

 
1) Idade do paciente: ________________________ 

2) Sexo: (   ) Feminino    (    ) Masculino 

3)Nível motor (GMFCS), tipo de acometimento, topografia: ________________  

4) Cuidador (a) principal:  ___________________________________________ 

5) Escolaridade cuidador (a) principal: _________________________________ 

6) Escolaridade mãe: ________________________ 

7) Escolaridade pai: _________________________ 

8) Tempo de acompanhamento na instituição: ___________________________ 

9) Número de irmãos: ___________ 

10)Frenquenta escola (ensino regular/especial): _________________________ 

________________________________________________________________ 

11) Escolaridade do paciente: ________________ 

12) Atividades que frequenta fora da instituição (terapias, atividades esportivas, etc): 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

13) Hoje, do seu ponto de vista, o que é qualidade de vida para seu filho (ou para a 

criança/jovem que está sob seus cuidados)? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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ANEXO D 
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ANEXO E 
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ANEXO F 
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ANEXO G 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO SUJEITO DE PESQUISA 

 
Gostaríamos de convidá-la (o) a participar do projeto de pesquisa “Qualidade de vida 

de crianças e adolescentes com paralisia cerebral” que se propõe a avaliar a  qualidade de 
vida de crianças e adolescentes, de 6 a  14 anos, com paralisia cerebral do ponto de vista de 
seus cuidadores principais. Para a coleta de dados serão utilizados um instrumento de 
classificação econômica, um questionário de qualidade de vida, contendo questões sobre bem-
estar físico, social e emocional e ambiente escolar e um questionário de suporte social. Os 
instrumentos de avaliação serão aplicados pela Pesquisadora Responsável e tanto os 
instrumentos de coleta de dados quanto o contato interpessoal oferecem riscos mínimos aos 
participantes.  

Em qualquer etapa do estudo você terá acesso a Pesquisadora Responsável para o 
esclarecimento de eventuais dúvidas (no endereço abaixo), e terá o direito de retirar-se do estudo a 
qualquer momento, sem qualquer penalidade ou prejuízo. As informações coletadas serão 
analisadas em conjunto com a de outros participantes e será garantido o sigilo, a privacidade e a 
confidencialidade das questões respondidas, sendo resguardado o nome dos participantes (apenas 
a Pesquisadora Responsável terá acesso a essa informação), bem como a identificação do local da 
coleta de dados.  

Caso você tenha alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos da pesquisa, 
poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie - Rua da Consolação, 896 - Ed. João Calvino - Mezanino.  

Desde já agradecemos a sua colaboração.  
Declaro que li e entendi os objetivos deste estudo, e que as dúvidas que tive foram 

esclarecidas pelo Pesquisador Responsável. Estou ciente de que a participação é voluntária e que, 
a qualquer momento, tenho o direito de obter outros esclarecimentos sobre a pesquisa e de retirar-
me da mesma, sem qualquer penalidade ou prejuízo.  
 
 
Nome do Sujeito de Pesquisa: _____________________________________ 
Assinatura Sujeito de Pesquisa: ____________________________________ 

 
 
 
Declaro que expliquei ao Sujeito de Pesquisa os procedimentos a serem realizados neste 

estudo, seus eventuais riscos/desconfortos, possibilidade de retirar-se da pesquisa sem qualquer 
penalidade ou prejuízo, assim como esclareci as dúvidas apresentadas. 

 
 
 
São Paulo,___ de____________ de_____ .  
 
 
 
_________________________                               ___________________________________                                                            

Pesquisador Responsável                                           Profa. Dra. Silvana Maria Blascovi de Assis                                                                                  
 Priscilla Ludovico da Silva                                                   Universidade Presbiteriana Mackenzie 

Rua da Consolação, 896; ccbs@mackenzie.br 
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde                                                                                                                                                                                                                                       

telefone para contato: (11) 2114-8707 


