
 

Catherine Marx 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS DE DEPRESSÃO, ANSIEDADE E 

SONOLÊNCIA DIURNA EM CUIDADORES PRIMÁRIOS DE 

CRIANÇAS COM PARALISIA CEREBRAL 

 

 

 

 

 

Tese apresentada à Universidade Federal 

de São Paulo – Escola Paulista de Medicina, 

para obtenção do Título de Mestre em 

Ciências. 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2009 



 

Catherine Marx 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS DE DEPRESSÃO, ANSIEDADE E 

SONOLÊNCIA DIURNAEM CUIDADORES PRIMÁRIOS DE 

CRIANÇAS COM PARALISIA CEREBRAL 

 

 

 

Tese apresentada à Universidade 

Federal de São Paulo – Escola 

Paulista de Medicina, para obtenção 

do Título de Mestre em Ciências. 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Luiz Celso 

Pereira Vilanova 

Co-orientador: Dr. Marcelo Masruha 

Rodrigues 

 

 

SÃO PAULO 

2009 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Marx, Catherine 
      Avaliação dos níveis de depressão, ansiedade e sonolência diurna 
em cuidadores primários de crianças com paralisia cerebral. /Catherine 
Marx. -- São Paulo, 2009. 
      xvi, 110 f. 
 
      Tese (Mestrado) – Universidade Federal de São Paulo. Escola 
Paulista de Medicina. Programa de Pós-graduação em Neurologia Clínica. 
 
      Título em inglês: Depression, anxiety and daily somnolence evaluation 
levels in primary caregivers of children with cerebral palsy. 
 
      1. Paralisia Cerebral. 2.Cuidadores. 3. Depressão. 4. Ansiedade. 5. 
Sonolência. 6.Cafeína 

 
 

 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA 

DEPARTAMENTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chefe do Departamento: 

Profa. Dra. Débora Amado Scerni 

 

 

Coordenador do Curso de Pós-graduação: 

Profa. Dra. Maria da Graça Naffah Mazzacoratti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iii 



 

Catherine Marx 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS DE DEPRESSÃO, ANSIEDADE E 

SONOLÊNCIA DIURNA EM CUIDADORES PRIMÁRIOS DE 

CRIANÇAS COM PARALISA CEREBRAL 

 

 

 

Presidente da banca: 

Prof. Dr. Luiz Celso Pereira Vilanova 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

Prof. Dra Jacy Perissimoto 

Prof. Dra Selma Mie Isotani 

Prof. Dra. Katia Maria Ribeiro Silva Schmutzler 

Prof. Dra. Katia Lin 

 

 

 

iv 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta tese foi realizada no Setor de Neurologia Infantil do Departamento de Neurologia e 

Neurocirurgia da Universidade Federal de São Paulo – Escola Paulista de Medicina, 

durante o Curso de Pós-graduação em Neurologia Clínica. Apoio financeiro: Capes, 

CNPq, FAPESP. 

 

 

 

v 



 

Dedicatória 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esta tese aos meus queridos pais, 

Hermann e Roseana, por terem me dado a vida, 

pelo constante empenho em proporcionar a mim 

a oportunidade de poder estudar e por todas as 

comemorações com os sucessos e o apoio 

durante meus fracassos. Aos meus irmãos, 

Tatiana e Victor, pela ajuda, amor e 

companheirismo. Às minhas avós Lucia e Isoleta 

(in memorian) por toda a torcida durante minha 

vida. Ao meu avô Georg (in memorian) por seu 

exemplo de luta e perseverança. Ao meu 

querido marido Rodrigo, por seu amor, ajuda, 

alegria e confiança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vi 



 

Dedicatória 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Deus, que me protege e guia todos os 

passos da minha vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vii 



 

Agradecimentos 
 

- Ao Prof. Dr. Luiz Celso Pereira Vilanova, pela amizade, pelos conselhos e 

ensinamentos em neurologia infantil e por me receber mais uma vez de 

braços abertos para a realização deste trabalho. 

- Ao Dr. Marcelo Masruha Rodrigues, pela amizade, pelos ensinamentos em 

neurologia infantil, por toda ajuda sempre recebida e pelo exemplo de estudo 

e dedicação à medicina. 

- A psicóloga Erica Masruha Rodrigues, pela nova amizade e pela ajuda na 

divisão deste trabalho. 

- A Dra. Thais Soares Cianciarullo Minnet por suas sugestões e dedicação na 

análise estatística. 

- Ao Dr. Américo Ceiki Sakamoto e a Dra Elza Márcia Targas Yacubian pelo 

apoio recebido, pela confiança, pelos ensinamentos e orientações e pelo 

exemplo e constante incentivo ao estudo da neurologia.  

- A Ana Paula Hamad, amiga e companheira de alguns anos pela ajuda, pelos 

conselhos e por tantos elogios recebidos que me incentivam a seguir em 

frente. 

- A colega e amiga Katia Lin pelo exemplo de determinação e pelo incentivo 

em pesquisar e aprender. 

- A fisioterapeuta Priscila Cunha Santos pela colaboração e empenho em 

ajudar na realização deste trabalho. 

- A todos os auxiliares e enfermeiros unidade de pesquisa e tratamento em 

epilepsia – UNIPETE - da Universidade Federal de São Paulo/Escola 

Paulista de Medicina que se dispuseram a contribuir e se empenharam em 

encontrar mais colaboradores para responder aos questionários da minha 

pesquisa. 

- A Universidade Federal de São Paulo/ Escola Paulista de Medicina e todos 

aqueles que ajudaram em minha formação médica. 

viii 



 

 

- A todos os pais de crianças saudáveis que se dispuseram a dedicar alguns 

minutos do seu dia para responder a minha pesquisa e assim colaborar para 

a execução deste trabalho. 

- A todos os cuidadores de crianças com paralisia cerebral pela boa vontade, 

empenho e placidez em colaborar nesta pesquisa que espero contribua para 

podermos compreendê-los e ajudá-los ainda mais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ix 



 

Sumário 
 

Dedicatória.......................................................................................................................vi 

Agradecimentos..............................................................................................................viii 

Lista de tabelas................................................................................................................ix 

Lista de abreviaturas e símbolos....................................................................................xiii 

Resumo...........................................................................................................................xv 

1 INTRODUÇÃO...............................................................................................................1 

1.1 Objetivos primários.....................................................................................................3 

1.2 Objetivos secundários................................................................................................3 

2 REVISÃO DA LITERATURA.........................................................................................4 

2.1 Paralisia Cerebral.......................................................................................................4 

2.2 Depressão..................................................................................................................8 

2.3 Transtornos de ansiedade........................................................................................13 

2.4 Sonolência diurna e insônia em CPC...................................................................... 17 

2.5 Paralisia cerebral e co-morbidades psíquicas dos cuidadores................................18 

2.6 Instrumentos utilizados.............................................................................................24 

3 MÉTODOS...................................................................................................................27 

3.1 Casuística.................................................................................................................27 

3.2 Critérios de inclusão.................................................................................................27 

3.3 Critérios de exclusão................................................................................................27 

3.4 Desenho do estudo...................................................................................................28 

3.5 Aspectos éticos.........................................................................................................30 

3.6 Análise estatística.....................................................................................................31 

4 RESULTADOS............................................................................................................32 

5 DISCUSSÃO................................................................................................................45 

6 CONCLUSÕES............................................................................................................54 

7 ANEXOS......................................................................................................................55 

8 REFERÊNCIAS...........................................................................................................72 

Abstract 

Bibliografia consultada 

 

x 



 

Lista de tabelas 
 

Tabela 1.   Análise descritiva dos dados demográficos dos cuidadores de acordo com o 

grupo do estudo ......................................................................................... 34 

Tabela 2.  Comparação dos dados demográficos dos CS e CPC, segundo teste T de 

student para amostras independentes ou o teste qui-

quadrado..................................................................................................... 35 

Tabela 3.  Análise descritiva das avaliações psicológicas e de sonolência diurna dos 

cuidadores de acordo com o grupo do 

estudo......................................................................................................... 36 

Tabela 4.  Comparação das avaliações psicológicas e de sonolência diurna dos CS e 

CPC, segundo teste T de student para amostras 

independentes............................................................................................ 36 

Tabela 5. Comparação dos escores nas escalas de ansiedade e depressão, de 

acordo com a percepção subjetiva de ansiedade e depressão, segundo 

teste T de student para amostras independentes, divididas de acordo com o 

grupo de cuidadores................................................................................... 38 

Tabela 6. Resultados da análise por regressão linear múltipla (SFLR)  para a 

associação entre depressão, a partir dos escores na escala Epworth, o 

grupo do cuidador e os dados demográficos (escolaridade, renda familiar, 

situação conjugal, horas dedicadas à criança, horas de trabalho por 

semana), como variáveis independentes .................................................. 39 

Tabela 7. Resultados da análise por regressão linear múltipla (SFLR) para a 

associação entre ansiedade, a partir dos escores na escala Epworth, o 

grupo do cuidador e os dados demográficos (escolaridade, renda familiar, 

situação conjugal, horas dedicadas à criança, horas de trabalho por 

semana), como variáveis independentes................................................... 40 

Tabela 8.  Análise descritiva dos dados relacionados ao sono dos cuidadores de acordo 

com o grupo do estudo............................................................................... 41 

xi 



 

Tabela 9. Correlação entre fatores do sono e escores na escala de Epworth dos 

cuidadores.................................................................................................. 42 

Tabela 10. Resultados da análise por regressão linear múltipla (SFLR) para a 

associação entre escores na escala de Epworth, a partir do grupo do 

cuidador, da avaliação psicológica, horas de cuidado e fatores relacionados 

à sonolência, como variáveis independentes............................................. 43 

Tabela 11. Correlação entre números de reabilitações e comorbidades das crianças 

com PC, com níveis de depressão e ansiedade dos 

cuidadores.................................................................................................. 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xii 



 

Lista de Figuras 

 

Figura 1: Frequência das crianças com PC distribuídas de acordo com o GMFCS..... 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xiii 



 

Lista de abreviaturas e símbolos 

 

PC paralisia cerebral 

SNC sistema nervoso central 

TAG transtorno de ansiedade generalizada 

CPC cuidador de criança com diagnóstico de paralisia cerebral 

CS cuidador de criança saudável 

GMFCS do inglês gross motor function classification system, sistema de 

classificação motora funcional grosseira 

HD hemiplegia (paresia) dupla 

RNT recém-nascido a termo 

RNPT  recém-nascido prematuro 

EEG eletroencefalograma 

RM ressonância magnética 

USG ultra-sonografia 

TC tomografia computadorizada 

ECT  eletroconvulsoterapia 

ISRS inibidor seletivo da recaptação de serotonina 

AT antidepressivo tricíclico 

IMAO inibidor da monoamino oxidase 

ISRSN inibidor seletivo da recaptação de serotonina e norepinefrina 

TDAH transtorno de déficit de atenção e hiperatividade 

NLSCY do inglês national longitudinal study of children and youth 

 

xiv 



 

 

NPHS do ingles national population health survey 

IDATE inventário de ansiedade estado-traço 

BDI do inglês Beck depression inventory 

PA  pressão arterial 

IMC índice de massa corpórea 

SDE sonolência diurna excessiva 

IC intervalo de confiança 

SPSS  do inglês statistical package for the social science 

SFLR do ingles stepwise forward likelihood ratio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xv 



 

Resumo 
 

Objetivo: avaliar os níveis de depressão, ansiedade e sonolência diurna em 

cuidadores primários de crianças com diagnóstico de paralisia cerebral (CPC). 

Investigar sua relação com fatores socio-econômicos e características da paralisia 

cerebral da criança por ele cuidada e comparar com cuidadores primários de crianças 

saudáveis (CS). 

Métodos: entrevistas diretas com CPC que tenham filhos entre as faixas etárias de 

seis meses a doze anos. Utilizou-se um questionário pré-estabelecido com questões 

sobre o grau de disfunção da criança, classificando-a com auxílio do GMFCS, 

reabilitações, medicamentos e aparelhos usados. O cuidador respondeu questões 

pessoais de nível sócio-econômico, tempo dedicado à criança, percepção de si mesmo 

quanto à presença de sintomas ansiosos ou depressivos e avaliação sobre o padrão de 

sono e sonolência diurna usando-se a escala de sonolência de Epworth. Para o 

diagnóstico de depressão aplicou-se o inventário de Beck e para transtornos de 

ansiedade os inventários de ansiedade traço-estado IDATE-T e IDATE-E. Os 

cuidadores foram escolhidos de forma aleatória em ambulatórios de neurologia infantil 

da UNIFESP/EPM através de convite pessoal ou telefônico e comparados a CS que 

também entraram no estudo de forma aleatória. 

Resultados: foram avaliados 45 cuidadores de crianças PC e 50 controles.  A maioria 

eram mães que apresentavam nível de escolaridade inferior aos CS, ganho mensal 

também menor e dedicavam várias horas do dia ao cuidado da criança PC. Os CPC 

percebem-se mais depressivos e ansiosos do que os CS. O fato de ser CPC, por si só, 

foi um dos itens de maior relevância para os elevados níveis de depressão e 

transtornos de ansiedade. Os problemas relacionados unicamente à doença da criança 

não interferiram nos resultados. O fator de maior influência sobre o elevado nível de 

depressão foi a sonolência excessiva diurna. 

 Conclusões: As mulheres são as que desempenham o papel de cuidador da maioria 

das crianças com PC e as exigências do dia a dia não permitem investir na carreira 

acadêmica e profissional. Os CPC tendem a ser mais ansiosos, depressivos e 

apresentam mais problemas relacionados ao sono do que CS. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A paralisia cerebral (PC) foi descrita pela primeira vez por William John Little, 

médico ortopedista britânico, em 1843.(1, 2) A observação de Little foi realizada em 

crianças com quadro de deformidade e rigidez dos membros, com importante retração 

tendínea e deficiência mental. Naquela época, não existiam prontuários, os 

antecedentes maternos e neonatais não eram catalogados e não se avaliava de forma 

padronizada a condição do nascimento. No entanto, Little conseguiu perceber que 

estas crianças com características clínicas semelhantes tinham também uma história 

comum de nascimento (partos prematuros, prolongados ou traumatizantes que 

levavam à asfixia), atribuindo pela primeira vez a causa da PC ao traumatismo 

intraparto, o que muito desagradou os obstétras da época.(2) 

 Por mais de um século, essa relação foi contestada e Sigmund Freud foi o 

primeiro a postular que as causa da PC estariam ligadas tanto a eventos pré-natais 

quanto pós-natais.(2) Desde então, a PC tem sido amplamente discutida, inclusive 

quanto a sua definição. Várias formas de classificação foram surgindo.  

Embora existam diferenças, a maioria das definições afirmam que a PC decorre 

de uma desordem cerebral que leva a comprometimento do movimento e da postura. A 

etiologia está ligada a intercorrências no período pré-parto, intraparto ou pós-parto e, 

embora tenha um caráter não progressivo, os sinais e sintomas variam e vão se 

tornando mais evidentes conforme a criança cresce.(3) 

A depressão e os transtornos de ansiedade são transtornos psíquicos e estão 

entre os mais prevalentes da população. Comumente se associam a outros distúrbios 

psiquiátricos.(4, 5) O encontro frequente de sintomas depressivos e ansiosos em um 

mesmo indivíduo é descrito pelo DSM-IV(6) como transtorno misto de ansiedade e 

depressão e  fez surgir entre alguns autores o conceito de cotimia.(7-10) 

As formas mais encontradas de depressão são a distimia, de caráter mais leve e 

curso mais prolongado, e a depresão maior, com sintomas mais intensos, porém mais 

breves. Os transtornos de ansiedade aparecem sob as formas sazonal, puerperal, 

transtorno obscessivo-compulsivo, e transtorno de ansiedade generalizada (TAG), 

forma mais lembrada quando se fala em ansiedade.(11-12) 
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Tanto para a depressão quanto para a os transtornos de ansiedade, o tratamento 

medicamentoso é semelhante e está indicado na maioria dos casos. Tratamentos não 

medicamentosos, como psicoterapia, exercícios físicos, eletroconvulsoterapia (ECT), 

estimulador do nervo vago, terapia com luz e estimulador magnético transcraniano 

podem ser indicados em associação ou independentes do tratamento 

medicamentoso.(5)  

Apesar das causas estarem muito associadas a fatores genéticos e a alterações 

de neurotransmissores cerebrais, na maioria das vezes, existe algum fator estressante 

que desencadeia o processo de aparecimento de sintomas depressivos e/ou de 

ansiosos. Dependendo das circunstâncias e da propensão individual, podem evoluir 

como um distúrbio crônico, apesar do tratamento eficaz.(11, 12) 

As alterações na quantidade, qualidade e padrão de sono provocam distúrbios do 

sono, que causam problemas de saúde, diminuição da capacidade funcional e da 

qualidade de vida. Insônia pode ser definida como dificuldade para iniciar ou manter o 

sono, despertar muito precoce ou um sono que é cronicamente não restaurador ou 

pobre em qualidade. A privação do sono adequado, volitiva ou forçada, de causa 

ambiental, social ou econômica, provoca sonolência diurna. Em cuidadores de crianças 

com deficiências, os despertares frequentes em prol da criança acabam pertubando o 

sono e provocando sonolência diurna excessiva.(13, 14)  

Os diferentes graus de comprometimento do indivíduo com PC implicam em 

cuidados específicos, por vezes mais simples e menos trabalhosos, e, por vezes, 

extremamente complexos, exigindo grande dedicação por parte do cuidador. Isto gera 

um enorme gasto financeiro, físico e psíquico. O cuidador deixa de lado muitos 

afazeres pessoais, atividades prazeirosas de sua vida e até suas horas de descanso 

para se dedicar ao outro.  

Alguns trabalhos já foram realizados para avaliar as condições físicas e 

psicológicas e a qualidade de vida de cuidadores de criança com PC, principalmente 

considerando o fator estresse. O elevados níveis de estresse, doenças físicas e 

psicológicas foram semelhantes a outros estudos de cuidadores de crianças com 

alguma doença crônica debilitante, como o câncer, a epilepsia e as deficiências 

mentais.(15-18) 
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 A depressão e os transtornos de ansiedade, além da sonolência diurna 

excessiva, comumente associada a estas duas doenças, são prevalentes na população  

geral. Nosso trabalho tem por objetivo verificar se o fato de ser cuidador de criança  

com PC (CPC) é um fator de risco para elevar os níveis dessas doenças nessa 

população especial. 
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1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivos primários 

 

• Analisar as variáveis psíquicas depressão e ansiedade dos CPC e compará-

las a cuidadores de crianças saudáveis (CS). 

• Analisar a presença de insônia e sonolência diurna excessiva em CPC e 

compará-la a CS. 

• Inferir se as desordens psíquicas depressão e ansiedade são mais prevalentes 

na população de CPC e se estão relacionadas a um padrão sócio-econômico-cultural 

comum. 

• Considerar os padrões de sono, sonolência diurna e abuso de cafeína e 

determinar se há diferenças em relação aos dois grupos e sua influência sobre os 

parâmetros depressão e ansiedade. 

 

1.1.2 Objetivos secundários 

 

• Considerar a influência de fatores socioeconômicos do cuidador (sexo, etnia, 

idade, escolaridade, trabalho e renda familiar e situação conjugal) sobre os índices de 

depressão, ansiedade e sonolência diurna.  

• Avaliar o grau de funcionamento da criança através do gross motor function 

classification system (GMFCS) (anexo 1), a presença de comorbidades (déficit auditivo, 

visual, intelectual e epilepsia), o número de horas que o cuidador dedica à criança por 

dia, o auxílio médico e paramédico que recebe e determinar se há diferenças entre os 

CPC quanto aos índices depressão e ansiedade. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Paralisia cerebral 

 

A PC é conhecida como uma alteração do desenvolvimento neurológico que tem 

início na fase de lactente e que persiste durante toda a vida. Os primeiros relatos da 

PC foram realizados em 1843 por William John Little, ortopedista britânico, em sua tese 

intitulada “On the Nature and Treatment of the Deformities of the Human Frame" (sobre 

a natureza e o tratamento das deformidades do esqueleto humano).(1-4) 

A doença de Little foi, então, descrita em 1861 e correspondia a uma forma 

específica de PC com diplegia e espasticidade de predomínio crural, de caráter 

congênito, secundária a comprometimento do trato piramidal. A ideia de Little, de que o 

parto prematuro e as intercorrências intraparto poderiam alterar o desenvolvimento 

neurológico futuro, foi austeramente criticada por um importante obstetra da época. 

Durante mais de um século a relação entre prematuridade, lesões intraparto, asfixia 

perinatal e PC tornou-se controversa. Já nesta época, Little propunha a tenotomia 

como forma de tratamento da deformidade do membro devido à “rigidez tetânica” da 

musculatura envolvida.(2) 

O termo paralisia cerebral foi cunhado por William Osler, em 1889, quando 

publicou sua monografia “The Cerebral Palsies of Children”. Posteriormente, Sigmund 

Freud observou que, além da asfixia, fatores pré-parto e pós-parto estariam 

relacionados com o desenvolvimento da PC e confirmou que o quadro de PC 

verdadeiramente decorria de um envolvimento cerebral. Freud ainda elaborou uma 

classificação compreensível da PC.(19-21) 

Ao longo dos anos, o termo PC foi explorado por diversos autores em relação a 

sua caracterização e definição. Até hoje a maior parte das publicações utiliza o 

conceito de Mutch et al. de 1992 que descreve a PC como: “termo que encobre um 

grupo de síndromes com comprometimento motor não progressivo, porém mutável, 

secundário a lesões ou anormalidades do cérebro originadas nos estágios iniciais do 

desenvolvimento”.(22) Nesta definição, o cerne principal descrito foi o termo “não 

progressivo”, pois excluiu várias doenças com expressão clínica inicial semelhante à 

PC que, no entanto, tinham caráter progressivo e neurodegenerativo.(23)  



6 
 

Em 2001, o comitê executivo para a definição de PC de Londres a definiu como: 

“grupo de desordens do desenvolvimento do movimento e da postura, causando 

limitação da atividade, que são atribuídos a um distúrbio não progressivo ocorrido no 

cérebro do feto ou do lactente em desenvolvimento. Embora o comprometimento motor 

seja a marca registrada da PC, muitas crianças apresentam epilepsia, distúrbios 

sensitivos, cognitivos, de comunicação, percepção e/ou comportamento, com 

limitações para o cuidado pessoal como comer, se vestir, tomar banho e se 

locomover”.(24, 25) 

A incidência de PC gira em torno de 2 a 2,5 a cada 1.000 nascidos vivos nos 

países desenvolvidos. Estima-se que aproximadamente 764.000 crianças e adultos nos 

Estados Unidos manifestem um ou mais sintomas de PC. Atualmente, por volta de 

8.000 bebês e lactentes são diagnosticados com esta condição a cada ano e são 

reconhecidas 1.200 a 1.500 crianças em idade pré-escolar anualmente que 

apresentam PC.(25, 26) No Brasil, estima-se que a prevalência seja ainda mais alta, 

assim como a maioria dos países em desenvolvimento, devido às precárias condições 

que o sistema de saúde dispensa às gestantes e aos recém-nascidos.(27) 

Até 1980, a asfixia perinatal foi considerada como causa isolada da PC quando 

pesquisas biomédicas começaram a ser realizadas caracterizando a asfixia como uma 

das causas possíveis dentre tantas outras. A PC é considerada, hoje, uma desordem 

do desenvolvimento neurológico de caráter não progressivo secundária a insultos 

perinatais de causa metabólica, congênita, infecciosa, inflamatória e/ou traumática. O 

fator de risco mais importante está ligado à prematuridade e ao baixo peso ao 

nascer.(28, 29) 

Existem vários métodos de classificação da PC. Na classificação topográfica 

do(s) membro(s) envolvido(s) inclui-se a monoplegia, a diplegia, triplegia, hemiplegia e 

a hemiplegia dupla (HD), por alguns, chamada de quadriplegia. 

 A HD é a forma mais grave com envolvimento dos quatro membros, acometendo 

os membros superiores em maior grau que os inferiores. Ocorre, principalmente, em 

recém-nascidos termo (RNT) associado, na maioria das vezes, à asfixia intraparto.  

A hemiplegia acomete os membros de um único lado do corpo e também envolve 

os membros superiores em maior intensidade, principalmente as mãos, sendo também 

mais comum em RNT. Está frequentemente associada a distúrbios sensitivos, 



7 
 

epilepsia, distúrbios visuais (sendo a hemianopsia homônima a mais comum) e 

comprometimento de nervos cranianos, como a paralisia facial. 

A diplegia ocorre, na maioria das vezes, como consequência da leucomalácia 

periventricular, afeta mais os membros inferiores e ocorre, principalmente, em recém-

nascidos pré-termo (RNPT). A associação com crises epilépticas e déficits visuais 

também ocorre.(30) As formas mono e triplégicas são menos comuns.(31) 

A classificação que descreve a característica motora predominante divide a PC 

em espástica, hipotônica, atetótica, distônica e atáxica. A forma espástica é a mais 

encontrada (70-80% dos casos).(29) No tipo espástico os músculos são rígidos e 

permanentemente contraídos. Em alguns casos, a PC espástica surge após um 

período de hipotonia muscular que pode durar até dois ou três anos.  

PC atetótica ou discinética é caracterizada por movimentos involuntários de 

torção, contínuos e lentos. Geralmente afeta as mãos, pés, braços e pernas e, em 

alguns casos, os músculos da face e língua, provocando caretas e sialorreia. Os 

movimentos aumentam durante estresse emocional e desaparecem no sono. Pode 

haver também dificuldade para controlar a musculatura usada para a fala, levando à 

disartria. Ocorre de 10 a 20% dos pacientes.  

O tipo atáxico é uma foma mais rara (5 a 10% dos PC). Afeta o equilíbrio e a 

propriocepção. Estes indivíduos sofrem dificuldades na coordenação, andam de forma 

instável, com a base alargada, colocando os pés sempre mais adiante, e sentem 

dificuldade para realizar movimentos rápidos ou precisos, como abotoar camisa e 

escrever. Podem apresentar tremor intencional, dificultando a acessibilidade a algum 

objeto. A forma mista da PC ocorre quando mais de um dos sintomas acima estão 

presentes. A combinação mais comum é a de espasticidade e atetose.(13) 

O GMFCS é uma nova forma de classificação validada em 2000 (anexo 1). Este 

sistema de classificação baseia-se na comparação das habilidades e limitações 

funcionais de crianças de mesma faixa etária com PC, através da análise de atividades 

motoras consideradas grosseiras, como sentar, rolar, andar e pular, classificando-as 

em níveis de I a V de acordo com a capacidade de realizar ou não determinadas ações 

próprias para a faixa etária em que ela se inclui.(28, 32-36)  

Embora seja uma encefalopatia estática, a apresentação clínica da PC se 

modifica ao longo do tempo, os déficits se tornam mais óbvios devido ao crescimento e 
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comprometimento do desenvolvimento neurológico da criança.(28, 29) Muitas vezes o 

déficit motor é isolado, mas em 75% dos casos está associado a epilepsia, retardo 

mental, déficit visual e déficit auditivo que agravam ainda mais o quadro de PC.(29)  

O retardo mental ocorre em 60% dos casos e aqueles com HD têm um grau 

maior de comprometimento do que os com hemiplegia espástica. Quanto ao déficit 

visual, ele pode se manifestar como estrabismo, ambliopia, nistagmo, atrofia do nervo 

óptico e erros de refração. Ocorre em 28% dos casos. Aqueles que evoluíram com 

leucomalácia periventricular são os que mais apresentam déficit visual. O 

comprometimento auditivo é o menos prevalente, ocorrendo em 12%, sendo bastante 

associado aos casos de PC causada por kernicterus, extremo baixo peso ao nascer, 

meningite neonatal ou evento hipóxico-isquêmico grave. A epilepsia ocorre entre 35% e 

62% das crianças com PC, principalmente nos que desenvolveram HD ou hemiplegia 

espástica.(30)  

Os dístúrbios de comportamento, a sialorreia e a dificuldade para falar e para se 

alimentar são também comuns em crianças com PC.(30, 37) As desordens psiquiátricas, 

como ansiedade, depressão, distúrbios de conduta, hipercinesia e desatenção, foram 

observadas em 61% das crianças entre 6 e 10 anos avaliadas por Singhi et al.(38) 

O diagnóstico de PC se baseia principalmente em dados clínicos. É difícil de ser 

estabelecido antes dos seis meses, em alguns casos, até antes dos 12 meses, a não 

ser que o comprometimento seja muito acentuado. Deve-se ficar atento para os 

antecedentes materno, obstétrico, neonatal e antecedentes patológicos dos primeiros 

meses de vida (como menigites, eventos respiratórios graves, processos infecciosos e 

traumatismos) que podem provocar lesões e comprometimento do desenvolvimento 

cerebral. O exame neurológico em bebês de alto risco e, principalmente, o 

acompanhamento posterior dos marcos do desenvolvimento são fundamentais para se 

estabelecer o diagnóstico de PC.  

Na PC a história não é progressiva. Os marcos do desenvolvimento, uma vez 

adquiridos, não se perdem. Os sinais mais precoces de PC são o atraso do 

desenvolvimento neurológico, alteração de tônus (hiper ou hipotonia), polegar adutor, 

persistência de reflexos primitivos, que já deveriam ter sido abolidos, atraso para 

aquisição dos reflexos primitivos de proteção e de postura, movimentos assimétricos 

com uso preferencial de um dos lados e hiperreflexia.(30)  
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A complementação diagnóstica deve ser feita através do uso de EEG, 

principalmente para os casos associados à epilepsia, e exames de imagem, de 

preferência RM, pela capacidade de mostrar alterações de substância branca que 

podem passar despercebidas pelos exames de USG transfontanelar ou TC de 

crânio.(39-41) 

Em toda criança com diagnóstico de PC devem ser avaliadas as partes visual, 

auditiva, cognitiva, oromotora e ortopédica, e a linguagem. A investigação da presença 

ou não de crises epilépticas, muitas vezes subclínicas ou eletrográficas, também é de 

fundamental importância.(30, 42) 

Não existe tratamento curativo para esta condição, o que causa sofrimento 

considerável ao indivíduo afetado e à sua família. Os recursos terapêuticos e 

tecnológicos ajudam a maximizar o potencial de cada criança, melhorando as 

habilidades funcionais e a qualidade de vida. A reabilitação é feita através de terapias 

corporais como a fisoterapia, hidroterapia, equoterapia, terapia fonoaudiológica e 

terapia ocupacional. Algumas técnicas visam a melhorar a espasticidade como os 

relaxantes musculares, a aplicação de toxina botulínica e de quimiodenervantes, como 

álcool e fenol, rizotomia e cirurgias corretivas. O avanço tecnológico com uso de 

órteses, talas, gesso, estimulação elétrica e cadeiras de rodas adaptadas ao tipo de 

deficiência da criança proporcionam uma melhor condição postural, muitas vezes, 

permitindo a locomoção independente que não seria possível sem o uso destes 

aparelhos.(28, 31) 

As dificuldades motoras e alimentares são os fatores que mais influenciam na 

expectativa de vida destas crianças. Quanto mais debilitada da parte motora e maior o 

nível de dificuldade alimentar, maior a chance de haver complicações como aspiração 

pulmonar, infeccção e morte. Crianças que se alimentam através de sondas têm uma 

taxa de mortalidade cinco vezes maior do que aquelas que se alimentam por via oral. 

As crises epilépticas de difícil controle também estão associadas à menor expectativa 

de vida. A chance de uma criança gravemente comprometida atingir a idade de 20 

anos é de 50%.(43, 44) 

Essa condição crônica e, em alguns casos, incapacitante, muitas vezes, provoca 

a desestruturação familiar, aumentando o índice de depressão e insatisfação com a 

vida, principalmente daquele que se responsabiliza pelo cuidado da criança, gerando 

sentimentos de culpa, incertezas e punição. 
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2.2 Depressão 

 

O sentimento de tristeza afeta a quase todas as pessoas de vez enquando, mas 

passa em poucos dias. Quando o indivíduo apresenta o diagnóstico de depressão este 

sentimento interfere com a vida diária, causando sofrimento para a própria pessoa e 

para aqueles que com ela convivem. Atualmente, existe uma tendência em considerar 

a depressão como uma continuidade de um sentimento normal de tristeza mais leve 

até uma doença mais grave.(5, 45)  

Os transtornos de ansiedade e a depressão são as desordens psiquiátricas mais 

comumente encontradas nos serviços primários de saúde e a coexistência de ambas é 

comum na população. A prevalência gira entorno de 10,4% para a depressão, sendo 

5% atribuídos à chamada depressão maior, e 7,9% para os transtornos de 

ansiedade.(46) Os sintomas, muitas vezes, aparecem mascarados, sendo difícil de 

diagnosticar e surgem como problemas vagos da ordem somática, como cefaleia ou 

fadiga, que levam a pessoa a procurar frequentemente o serviço de saúde, sem muitas 

vezes encontrar a solução. Assim sendo, tanto a depressão quanto os transtornos de 

ansiedade são subdiagnosticados e subtratados e estão relacionados a custo humano 

e econômico importante, já que um dos setores mais afetado na vida da pessoa é a 

parte profissional.(47) 

As desordens do espectro depressivo são caracterizadas pelo comprometimento 

da regularidade do humor. As mais comuns são a depressão e a distimia, desordens 

caracterizadas pelo humor deprimido de forma crônica. Nos mais idosos pode se 

caracterizar também por comprometimento da área cognitiva, algumas vezes referida 

como pseudodemência e agitação ou regressão psicomotora.(48) 

A desordem chamada de depressão maior é caracterizada pela combinação de 

sintomas que interferem na habilidade da pessoa em trabalhar, dormir, estudar, comer 

e aproveitar as coisas prazeirosas da vida. Pode ocorrer uma única vez, porém o mais 

comum é que recorra ao longo da vida.(45) 

A distimia apresenta uma maior duração (dois anos ou mais) com sintomas mais 

leves que, geralmente, não levam a pessoa a apresentar mal-estar ou a se tornar 
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incapaz de realizar tarefas do dia-a-dia. Os sintomas que caracterizam a depressão 

maior podem surgir a qualquer momento e de forma passageira durante a distimia.(45) 

Outros tipos de depressão, como a depressão pós-parto, depressão psicótica e a 

desordem afetiva sazonal, ocorrem em circunstâncias específicas e têm características 

diferentes, sendo transitórios e secundários a uma etiologia definida.(45) 

Os sintomas depressivos não são iguais em todos os indivíduos no que concerne 

ao tempo de duração e a intensidade dos mesmos. São sintomas de depressão: 

1) humor deprimido na maior parte do dia, quase todos os dias, indicado por 

relato subjetivo (por ex., sente-se triste ou vazio) ou observação feita por outros (por 

ex., chora muito); 

2) interesse ou prazer acentuadamente diminuídos por todas ou quase todas as 

atividades; 

3) perda ou ganho significativo de peso sem estar em dieta (por ex., mais de 5% 

do peso corporal em um mês), ou diminuição ou aumento do apetite quase todos os 

dias; 

4) insônia ou hipersonia quase todos os dias; 

5) agitação ou retardo psicomotor quase todos os dias (observáveis por outros, 

não meramente sensações subjetivas de inquietação ou de estar mais lento); 

6) fadiga ou perda de energia quase todos os dias; 

7) sentimento de inutilidade ou culpa excessiva ou inadequada (que pode ser 

delirante), quase todos os dias (não meramente autorrecriminação ou culpa por estar 

doente); 

8) capacidade diminuída de pensar ou concentrar-se, ou indecisão, quase todos 

os dias (por relato subjetivo ou observação feita por outros); 

9) pensamentos de morte recorrentes (não apenas medo de morrer), ideação 

suicida recorrente sem um plano específico, tentativa de suicídio ou plano específico 

para cometer suicídio. 

O diagnóstico de depressão maior é estabelecido quando cinco (ou mais) dos 

sintomas estiverem presentes durante o mesmo período de duas semanas e 
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representarem uma alteração a partir do funcionamento anterior; pelo menos um dos 

sintomas deve ser (1) humor deprimido ou (2) perda do interesse ou prazer.(6, 46)  

A depressão pode aparecer de forma isolada ou associada a alguma outra 

doença. Pode ser a consequência de uma doença (geralmente doenças crônicas e 

debilitantes) ou a sua causa. Entre os distúrbios psiquiátricos, as comorbidades mais 

comumente relacionadas são os transtornos de ansiedade, etilismo e a dependência 

e/ou abuso de drogas ilícitas. As doenças crônicas e debilitantes mais ligadas à 

depressão são as doenças cardíacas, doenças vasculares cerebrais, HIV/SIDA (vírus 

da imunodeficiência humana/síndrome da imundeficiência humana adquirida), diabetes, 

doença de Parkinson e o Alzheimer.(45) 

Os critérios diagnósticos para distimia, segundo o DSM IV, são caracterizados de 

A a F(6):  

A. Humor deprimido na maior parte do dia, na maioria dos dias, indicado por 

relato subjetivo ou observação feita por outros, por pelo menos dois anos.  

B. Presença, enquanto deprimido, de duas (ou mais) das seguintes 

características: 

1) apetite diminuído ou hiperfagia; 

2) insônia ou hipersonia; 

3) baixa energia ou fadiga; 

4) baixa autoestima; 

5) fraca concentração ou dificuldade em tomar decisões. 

C. Durante o período de dois anos (um ano, para crianças ou adolescentes) de 

perturbação, jamais a pessoa esteve sem os sintomas dos critérios A e B por mais de 

dois meses a cada vez.  

D. ausência de episódio depressivo maior durante os primeiros dois anos de 

perturbação, isto é, a perturbação não é melhor explicada por um transtorno depressivo 

maior crônico ou transtorno depressivo maior, em remissão parcial. Pode ter ocorrido 

um episódio depressivo maior anterior, desde que tenha havido remissão completa 

(ausência de sinais ou sintomas significativos por dois meses) antes do 

desenvolvimento do transtorno distímico. Além disso, após os dois anos iniciais de 
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transtorno distímico, pode haver episódios sobrepostos de transtorno depressivo maior 

e, neste caso, ambos os diagnósticos podem ser dados quando são satisfeitos os 

critérios para um episódio depressivo maior.  

E. Jamais houve um episódio maníaco, um episódio misto ou um episódio 

hipomaníaco e jamais foram satisfeitos os critérios para transtorno ciclotímico.  

F. A perturbação não ocorre exclusivamente durante o curso de um transtorno 

psicótico crônico, como esquizofrenia ou transtorno delirante.  

G. Os sintomas não se devem aos efeitos fisiológicos diretos de uma substância 

(por ex., droga de abuso, medicamento) ou de uma condição médica geral (por ex., 

hipotiroidismo).  

H. Os sintomas causam sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no 

funcionamento social ou ocupacional ou em outras áreas importantes da vida do 

indivíduo.  

Início precoce: se o início ocorreu antes dos 21 anos. 

Início tardio: se o início ocorreu aos 21 anos ou mais. 

A depressão se manifesta de forma diferente de acordo com o sexo e a idade, 

sendo até duas vezes mais comum em mulheres e em adultos. A influência de 

variações hormonais afeta diretamente seu aparecimento. Geralmente as mulheres se 

queixam mais de tristeza, sensação de menos valia e de culpa, enquanto os homens 

apresentam sintomas de cansaço, dificuldades no padrão de sono, irritabilidade e 

perda do interesse em atividades consideradas como prazeirosas previamente. Os 

risco de dependência de álcool e drogas e de suicídio também é maior entre os 

homens.(5, 45) 

A causa da depressão ainda não está estabelecida. Pessoas com história familar 

têm maior tendência a desenvolver os sintomas depressivos. Alguns fatores podem 

desencadear um episódio de depressão, como a perda de um ente querido, 

dificuldades de relacionamento, situações de estresse, doenças físicas e falta de 

suporte social.(45, 46)  

Uma vez afastadas outras possíveis etiologias para os sintomas depressivos, 

como tireoidopatias, uso de certas medicações e algumas infecções virais, o médico 

deve iniciar o tratamento para a depressão.  
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Na maioria das vezes, a depressão é tratada pelo médico generalista que, 

embora reconheça inúmeros casos de depressão e inicie seu tratamento, ainda deixa 

de diagnosticar e tratar cerca de 20% dos pacientes após seis meses de consultas.(46) 

A melhor forma do médico generalista não deixar escapar estes casos é lançar mão de 

entrevistas diretas que identifiquem os sintomas principais de depressão e agendar 

consultas mais regulares com estes pacientes. O inventário de depressão de Beck e o 

questionário geral de saúde podem ser usados como questionários de triagem, 

particularmente nos casos de maior grupo de risco.(46)  

O tratamento se baseia praticamente em medicamentos e o auxílio da 

psicoterapia. Algumas vezes, outras medidas, como a eletroconvulsoterapia (ECT), 

fazem-se necessárias. A psicoterapia é usada de forma isolada ou associada com 

medicações, principalmente nos casos de depressão recorrente ou quando há 

contraindicação ao uso de farmacoterápicos. O uso da ECT se restringe aos casos 

mais graves ou associados à forma psicótica, principalmente quando se faz necessário 

um tratamento mais rápido e, às vezes, para os casos que não responderam ao uso 

das medicações.  

As drogas mais utilizadas são os inibidores seletivos da recaptação de serotonina 

(ISRS), antidepressivos tricíclicos (AT), inibidores da recaptação de monoaminooxidase 

(IMAO), inibidores seletivos da recaptação de serotonina e norepinefrina (ISRSN), 

nefazodona, mirtazapina, buspirona e lítio. Outros tratamentos, como erva de São João 

(Hypericum perforatum), ácidos graxos de ômega-3, estimulação magnética 

transcraniana, estimulador vagal e exercícios supervisonados, também são descritos 

como formas de tratamento para casos específicos de depressão.(5, 46, 49-53) 

 

2.3 Transtornos de ansiedade 

 

A ansiedade generalizada é uma característica comumente associada aos 

transtornos do humor e transtornos psicóticos, não devendo ser diagnosticada em 

separado se ocorrer exclusivamente durante o curso dessas condições. A coexistência 

dos transtornos de ansiedade nos pacientes com diagnóstico de depressão é 

observada há muito tempo e, nos últimos anos, tem sido considerada uma nova 

classificação que englobe a associação dessas duas doenças. Tyrer, em 2001, propôs 
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que esta síndrome distinta seja caracterizada como uma cotimia, sugerindo dois 

estados de humor que ocorrem juntos de mesma importância.(6, 10, 54)  

Aproximadamente dois terços dos que sofrem de depressão apresentam também 

sintomas proeminentes de ansiedade e um terço destes apresentam critérios 

diagnósticos para vários tipos de ansiedade. Os pacientes com transtorno de 

ansiedade apresentam a mesma probabilidade dos pacientes depressivos em cometer 

suicídio. A maior incidência ocorre nas mulheres. Quanto ao custo econômico, os 

transtornos de ansiedade consomem um terço dos gastos gerais com os transtornos 

mentais.(55) 

Ansiedade pode ser definida como apreensão de perigo e temor acompanhado 

por inquietude, tensão, taquicardia e dispneia, não relacionados a um estímulo 

claramente identificável.(55)  

O transtorno de ansiedade, assim como a depressão, pode ser classificado em 

diferentes categorias de acordo com os sintomas, tempo de duração, situação em que 

ocorrem e os fatores associados a eles. Todos os sintomas giram em torno de um 

medo excessivo e irracional. 

De acordo com o DSM.IV(6) são subdivididos em: agorafobia, ataque de pânico, 

transtorno de pânico sem agorafobia, transtorno de pânico com agorafobia, agorafobia 

sem história de transtorno de pânico, fobia específica, fobia social, transtorno 

obsessivo-compulsivo, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de estresse 

agudo, TAG, transtorno de ansiedade devido a uma condição médica geral, transtorno 

de ansiedade induzido por substância e transtorno de ansiedade sem outra 

especificação. 

Um ataque de pânico é representado por um período distinto no qual há o início 

súbito de intensa apreensão, temor ou terror, frequentemente associados com 

sentimentos de catástrofe iminente. Durante esses ataques, estão presentes sintomas 

tais como falta de ar, palpitações, dor ou desconforto torácico, sensação de 

sufocamento e medo de “ficar louco” ou de perder o controle. 

A agorafobia é a ansiedade ou esquiva a locais ou situações das quais poderia 

ser difícil (ou embaraçoso) escapar ou nas quais o auxílio poderia não estar disponível, 

no caso de ter um ataque de pânico ou sintomas tipo pânico. 
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O transtorno de pânico, sem agorafobia, é caracterizado por ataques de pânico 

inesperados e recorrentes acerca dos quais o indivíduo se sente persistentemente 

preocupado.  

O transtorno de pânico com agorafobia caracteriza-se por ataques de pânico 

recorrentes e inesperados e agorafobia. 

Agorafobia, sem história de transtorno de pânico, caracteriza-se pela presença de 

agorafobia e sintomas tipo pânico sem uma história de ataques de pânico inesperados. 

A fobia específica caracteriza-se por ansiedade clinicamente significativa, 

provocada pela exposição a um objeto ou situação específicos e temidos, 

frequentemente, levando ao comportamento de esquiva. 

A fobia social caracteriza-se por ansiedade clinicamente significativa provocada 

pela exposição a certos tipos de situações sociais ou de desempenho, frequentemente 

levando ao comportamento de esquiva. 

O transtorno obsessivo-compulsivo caracteriza-se por obsessões (que causam 

acentuada ansiedade ou sofrimento) e/ou compulsões (que servem para neutralizar a 

ansiedade). 

O transtorno de estresse pós-traumático caracteriza-se pela revivência de um 

evento extremamente traumático, acompanhada por sintomas de excitação aumentada 

e esquiva de estímulos associados com o trauma. 

O transtorno de estresse agudo caracteriza-se por sintomas similares aos do 

transtorno de estresse pós-traumático, ocorrendo após um evento extremamente 

traumático. 

O TAG caracteriza-se por, pelo menos, seis meses de ansiedade e preocupação 

excessivas e persistentes. 

O transtorno de ansiedade, devido a uma condição médica geral, caracteriza-se 

por sintomas proeminentes de ansiedade considerados como sendo a consequência 

fisiológica direta de uma condição médica geral. 

O transtorno de ansiedade induzido por substância caracteriza-se por sintomas 

proeminentes de ansiedade, considerados como sendo a consequência fisiológica 

direta de uma droga de abuso, um medicamento ou exposição a uma toxina.  
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O transtorno de ansiedade sem outra especificação é incluído para a codificação 

de transtornos com ansiedade proeminente ou esquiva fóbica que não satisfazem os 

critérios para qualquer um dos transtornos de ansiedade específicos definidos acima 

(ou sintomas de ansiedade acerca dos quais existem informações inadequadas ou 

contraditórias). 

Os critérios diagnósticos para identificação do TAG são identificados de “A” a “F” 

segundo o DSM IV.  

A característica essencial para diagnóstico do TAG é uma ansiedade ou 

preocupação excessiva (expectativa apreensiva), ocorrendo na maioria dos dias por 

um período de, pelo menos, seis meses, acerca de diversos eventos ou atividades 

(critério A).  

O indivíduo considera difícil controlar a preocupação (critério B). 

A ansiedade e a preocupação são acompanhadas de pelo menos três sintomas 

adicionais, de uma lista que inclui inquietação, fatigabilidade, dificuldade em 

concentrar-se, irritabilidade, tensão muscular e perturbação do sono (apenas um 

sintoma adicional é exigido em crianças) (critério C).  

O foco da ansiedade e preocupação não está confinado a aspectos de outro 

transtorno do eixo I, como ter um ataque de pânico (no transtorno de pânico), sentir 

embaraço em público (na fobia social), ser contaminado (no transtorno obsessivo-

compulsivo), estar afastado de casa ou de parentes próximos (no transtorno de 

ansiedade de separação), ganhar peso (na anorexia nervosa), ter múltiplas queixas 

físicas (no transtorno de somatização) ou ter uma doença séria (na hipocondria), e a 

ansiedade e preocupação não ocorrem exclusivamente durante o transtorno de 

estresse pós-traumático (critério D). 

Embora os indivíduos com TAG nem sempre sejam capazes de identificar suas 

preocupações como “excessivas”, eles relatam sofrimento subjetivo devido à constante 

preocupação, têm dificuldade em controlar a preocupação, ou experimentam prejuízo 

no funcionamento social ou ocupacional ou em outras áreas importantes (critério E).  

A perturbação não se deve aos efeitos fisiológicos diretos de uma substância 

(droga de abuso, medicamento e exposição a uma toxina) ou de uma condição médica 

geral, nem ocorre exclusivamente durante um transtorno do humor, transtorno psicótico 

ou transtorno invasivo do desenvolvimento (critério F). 
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A intensidade, duração ou frequência da ansiedade ou preocupação são 

claramente desproporcionais à real probabilidade ou ao impacto do evento temido. A 

pessoa considera difícil evitar que as preocupações interfiram na atenção a tarefas que 

precisam ser realizadas e têm dificuldade em parar de se preocupar. 

Os adultos com TAG frequentemente se preocupam com circunstâncias 

cotidianas e rotineiras, tais como possíveis responsabilidades no emprego, finanças, 

saúde de membros da família, infortúnio acometendo os filhos ou questões menores 

(tais como tarefas domésticas, consertos no automóvel ou atrasos a compromissos). 

Muitos indivíduos com TAG também experimentam sintomas somáticos (por ex., mãos 

frias e pegajosas; boca seca; sudorese; náusea e diarreia; frequência urinária; 

dificuldade para engolir ou “nó na garganta”) e uma resposta de sobressalto exagerada. 

Em ordem decrescente de freqüência, as fobias específicas ocupam o primeiro 

lugar, atingindo 19,2 milhões de americanos adultos, sendo seguida pela fobia social 

que se manifestou pelo menos uma vez na vida em um total de 15 milhões de 

americanos adultos, desordem de estresse pós-traumático, em 7,7 milhões, e o TAG 

que atinge 6,6 milhões de americanos.(56) 

No Brasil, um estudo realizado em 2001 pelo Instituto de Psiquiatria da Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo e pelo Departamento de Epidemiologia da 

Faculdade de Saúde Pública desta universidade incluiu 1.464 pessoas acima de 18 

anos residentes em São Paulo. Os resultados mostraram uma prevalência de 8,4% 

para as fobias, 4,2% para o transtorno de ansiedade generalizado, 1,6% para o 

transtorno do pânico e de 0,3% para o transtorno obsessivo-compulsivo. Além disso, os 

transtornos ansiosos ou depressivos foram os que mais levaram as pessoas a 

procurarem auxílio psicológico de qualquer natureza.(57)  

Alguns estudos, considerando aspectos neuroendócrinos e genéticos, tentam 

estabelecer uma causa comum para a depressão e os transtornos de ansiedade. A 

hipótese para o surgimento dos transtornos de ansiedade é de que haja uma perda da 

homeostase natural existente entre a produção de serotonina (que age no núcleo 

dorsal e núcleo medial da rafe na região rostral do mesencéfalo) e noradrenalina (que 

age na região do locus ceruleus na ponte).(55) 

O tratamento dos transtornos de ansiedade também é baseado no uso de 

antidepressivos. Os tricíclicos, que têm maior ação antiserotoninérgica, como a 
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imipramina e a clomipramina e os ISRSN, que produzem seus efeitos ansiolíticos, 

principalmente ao normalizar o sistema noradrenérgico, são especialmente úteis para o 

tratamento de transtorno do pânico e agorafobia. Outras drogas também utilizadas são 

os betabloqueadores, os benzodiazepínicos, anti-histamínicos, antipsicóticos, 

anticonvulsivantes, neurolépticos, IMAO e a buspirona.(58) A melhora  dos sintomas 

ocorre entre seis e 16 meses em 50% dos indivíduos afetados. (55, 58)  

 

2.4 Sonolência diurna e insônia em CPC 

 

A característica essencial da insônia primária é uma queixa de dificuldade para 

iniciar ou manter o sono ou de um sono não reparador, que dura, no mínimo, um mês 

(critério A) e causa sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento 

social ou ocupacional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo (critério 

B).(6)  

O distúrbio do sono não ocorre exclusivamente durante o curso de outro 

transtorno do sono (critério C) ou de outro transtorno mental (critério D), nem se deve 

aos efeitos fisiológicos diretos de uma substância ou de uma condição médica geral 

(critério E).(6) 

Os indivíduos com insônia primária relatam uma combinação de dificuldade em 

conciliar o sono e despertares intermitentes. Com menor frequência, esses indivíduos 

podem queixar-se apenas de ter um sono não reparador, isto é, uma sensação de que 

seu sono foi inquieto, leve ou de má qualidade.  

A insônia primária está associada, frequentemente, com maior excitação 

fisiológica ou psicológica à hora de dormir, em combinação com um condicionamento 

negativo para o sono.  

Uma acentuada preocupação e sofrimento, devido à incapacidade de dormir, 

podem contribuir para o desenvolvimento de um círculo vicioso: quanto mais o 

indivíduo luta para conciliar o sono, mais fica frustrado e aflito, e menor é a capacidade 

de adormecer.  

Os distúrbios de sono nas crianças com comprometimento do desenvolvimento 

neurológico são relativamente comuns e afetam a qualidade de vida não só deles, mas 
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também de seus cuidadores e de toda sua família.(59, 60) Podem ocorrer em quase 50% 

das crianças com deficiências físicas e, em um terço dos casos, esses distúrbios 

precisam de atenção do cuidador todas as noites.(61)  

Os cuidadores relatam que ficam muito atentos em relação a segurança e 

desconforto que essas crianças possam sentir durante a noite. Preocupam-se também 

com os despertares noturnos, a irritabilidade no dia seguinte, a interferência com as 

atividades diárias e problemas de saúde relacionados ao sono.  

A dificuldade para dormir se torna crônica, provocando o surgimento de doenças 

relacionadas ao sono também nos cuidadores. Eles citam que geralmente estabelecem 

rotinas consistentes e um ambiente calmo e com suporte adequado para tentar 

dormir.(62) Durante o dia, tornam-se excessivamente sonolentos. Muitas vezes, acabam 

abusando de cafeína para combater o sono. Gradualmente este consumo aumenta e, 

embora a cafeína seja usada com o propósito de se manter acordado, o consumo 

regular e diário piora ainda mais o quadro.(63) Desta forma, parece entrar em um ciclo 

viciante de abuso de cafeína, sonolência diurna excessiva e insônia, afetando de 

maneira significativa sua qualidade de vida. 

 

2.5 Paralisia cerebral e comorbidades psíquicas dos cuidadores 

 

Durante toda a gestação, os pais idealizam a figura de um bebê saudável. O 

nascimento de uma criança modifica de forma relevante a vida de um casal. Apesar da 

função de cuidador fazer parte da vida dos pais de qualquer criança pequena, este 

papel tem um significado totalmente diferente quando a criança apresenta limitações 

funcionais e, possivelmente, dependência por um período prolongado. Não se entende 

completamente porque alguns pais se adaptam a esta condição perfeitamente bem 

enquanto outros apresentam dificuldades importantes.(25) 

A expectativa e a fantasia que se faz da criança com diagnóstico de PC é 

marcada por traços ideais ou assustadores. Apesar das angústias presentes, este bebê 

imaginário é pensado como saudável. Quando tem conhecimento do diagnóstico de 

PC, os pais se deparam com um filho que não corresponde ao sonhado. A criança PC 

é vivenciada de forma ambivalente, ora com rejeição ora com superproteção.(64) 
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O processo de adaptação materno é complexo, pois, além da perda de um bebê 

saudável, ainda tem que lidar com uma série de exigências que não eram esperadas 

no dia-a-dia. A literatura aponta que a maioria dos cuidados prestados à criança ainda 

é desempenhada pela mãe. O homem desempenha este papel quando não há 

ninguém mais que possa fazê-lo.(65) 

O tratamento constante faz com que as mães vejam seu tempo livre reduzido, 

sua carreira profissional alterada, a sobrecarga financeira elevada, acrescendo o 

sentimento de culpa e a sensação de que estão sozinhas neste processo.(66) Por este 

motivo, a chance dos cuidadores (fundamentalmente as mães) dessas crianças 

desenvolverem perturbações de saúde mental e do bem-estar psíquico é muito maior 

em relação à mãe de crianças saudáveis.(64) No entanto, nem todos os cuidadores 

apresentam tais perturbações e se adaptam de forma satisfatória às necessidades do 

filho. 

Monteiro et al. realizaram, em 2004, um trabalho em Portugal com 101 mães de 

crianças PC de 3 a 10 anos de idade, avaliando a adaptação psicológica que elas 

sofreram através da análise de aspectos relacionados à própria deficiência da criança, 

apoio social e coping materno (conjunto de estratégias utilizadas pelas pessoas para 

adaptarem-se a circunstâncias adversas ou estressantes).(64, 67) Os resultados 

mostraram que a maioria vivia maritalmente, cursou o ensino fundamental, tinha dois 

filhos e o que apresentava o diagnóstico de PC era o segundo filho. Os grupos 

socioeconômicos de maior prevalência corresponderam às camadas III e IV (menos 

favorecidas) da classificação de Sedas Nunes, que leva em conta as habilidades 

literárias e profissão para classificar os indivíduos em quatro categorias. A maioria das 

crianças pertencia ao padrão de PC espástico, apresentava deficiência principalmente 

de linguagem e atraso intelectual. 

As mães apresentaram menor satisfação com a vida nas seguintes áreas: saúde, 

emprego, projeto de vida e bem-estar social e pessoal. Notaram-se menos apoiadas 

socialmente, mas pareceram ter maior facilidade na resolução de problemas. As 

dificuldades de linguagem, visual e auditiva apresentadas pelas crianças PC estiveram 

mais relacionadas a maior psicopatologia materna. O apoio social e coping 

contribuiram de forma positiva com a adaptação psicológica destas mães. Os maiores 

fatores de risco encontrados para a dificuldade de adaptação materna foram as classes 

sociais menos favorecidas, mães com menor grau de instrução, mães com dois ou 
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mais filhos ou a presença de quatro ou mais elementos na família, não ter emprego e a 

criança ser do sexo feminino.(64) No entanto, não houve comparação dos resultados 

com mães de crianças saudáveis, o que teria sido interessante para estabelecer maior 

rigor na análise dos resultados. 

Raina et al. estabeleceram um debate acerca do processo de cuidado e do ônus 

que o CPC apresenta e tentaram estabeler um padrão de estudo básico a ser aplicado 

em trabalhos futuros. O desenho traçado deve levar em conta o contexto 

socioeconômico do cuidador, as características da criança PC (funcionamento e 

comportamento), a tensão sofrida pelo cuidador (demandas e percepção dos cuidados 

básicos), fatores psíquicos do cuidador (percepção pessoal), fatores de ajuda que o 

cuidador recebe (apoio social, familiar e formas de lidar com estresse) e, por último, 

avaliar os resultados com base na saúde física e psicológica.(68) 

Aqueles que desempenham a “carreira” inesperada de CPC podem experimentar 

uma vida complexa, estressante, com múltiplos aspectos que podem levar a 

consequências importantes se os sistemas de serviços de saúde e social não 

reconhecerem e cuidarem destas famílias. Os cuidadores não dispõem de direitos, 

privilégios e regalias como uma carreira de emprego normal, não conseguem progredir, 

ter ambições dentro dela ou mesmo desistir de praticá-la por livre e espotânea 

vontade.(25) 

A demanda imposta muitas vezes impede o seguimento de um caminho de vida 

previamente traçado e se defronta com a capacidade subjetiva que o cuidador tem de 

lidar com ela. O conflito entre a vontade pessoal e o que a vida exige dificulta a 

adaptação do cuidador à situação.(69) 

Outros estudos também realizados com CPC foram feitos no Canadá em 2004. O 

primeiro visando a avaliar a saúde do cuidadores, principalmente do ponto-de-vista 

físico e o outro avaliando o bem-estar psíquico.(25, 70) 

Os dois estudos incluiram 468 famílias de crianças com PC oriundas de 19 

diferentes centros de reabilitação de Ontário, Canadá. Cuidador foi definido como 

aquele que tinha maior responsabilidade no cuidado diário e nas decisões tomadas 

para a criança; 95% correspondiam a um dos pais. Aos cuidadores foram enviados 

questionários pelo correio e, em seguida, foram submetidos à entrevista pessoal em 

suas casas. Foram coletados dados demográficos e uma série de questões que se 
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referiam à saúde física e psicológica. Quanto à saúde física, consideraram-se 

condições crônicas específicas.  

Os resultados dos trabalhos foram comparados a dados previamente obtidos de 

dois grandes estudos prospectivos com amostras da população canadense, o NLSCY 

(National Longitudinal Study of Children and Youth) e o NPHS (National Population 

Health Survey).  

No estudo de Brehaut et al. a maioria dos cuidadores eram mães (94,4%). Não 

houve diferença em relação aos grupos controles quanto ao suporte social recebido ou 

funcionamento familiar. O nível de angústia e aflição e a cronicidade deste sentimento 

foi maior no grupo de cuidadores. Grande parte referiu problemas emocionais (25,3%) 

e problemas cognitivos (38,8%). Quanto à saúde física, problemas como dores pelo 

corpo (principalmente nas costas, correspondendo a 35,5% da amostra), distúrbios 

visuais e auditivos, e foram maiores em cuidadores do que nos controles. Outras 

doenças também encontradas foram asma, artrite, hipertensão arterial, migrânia, 

enfisema pulmonar ou bronquite crônica, sinusite, diabetis mellitus, doenças cardíacas, 

câncer, úlceras de estômago e intestino e alergias.(70) 

O ônus financeiro de uma criança PC é muito alto se comparado a uma criança 

saudável. Os cuidadores destas crianças não trabalham ou trabalham poucos períodos, 

pois precisam dedicar muito tempo à criança. (25) 

Considerando-se a predominância de cuidadores do sexo feminino, não houve 

diferença estatística em relação à presença de déficits auditivos, dores ou problemas 

emocionais entre homens e mulheres. Quanto às outras varáveis, houve maior 

incidência no sexo feminino.(70) 

Os problemas físicos foram mais prevalentes nos CPC e isto foi atribuído, em 

alguns estudos, à baixa categoria socioeconômica a que a maioria pertencia. Para 

Brehaut et al. não houve esta associação. A hipótese dada foi a de que os CPC teriam 

maior chance de reclamar de seus problemas de saúde e serem ouvidos, além de 

terem maior conhecimento dos mesmos, porque frequentariam regularmente serviços 

de saúde em função de seus filhos.(70) 

Concluiu-se que, mesmo com níveis educacionais semelhantes, os CPC 

ganhavam menos dinheiro por não terem tempo disponível para trabalhar e 

apresentavam piores níveis de saúde psicológica e física.(70) Este estudo não 
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especificou os problemas emocionais ou psicológicos que foram considerados nos 

CPC. 

O segundo trabalho escrito por Raina et al., considerando a saúde e o bem-estar 

dos CPC, foi baseado no estudo anterior traçado por ela. Os ítens de maior relevância 

para o bem-estar do cuidador foram o comportamento da criança, a demanda sofrida 

pelo cuidador e o suporte familiar. Os casos em que foram notados melhores níveis de 

apoio social, de percepção de si mesmo e de manejo do estresse estavam 

relacionados a um funcionamento familiar melhor.(25)  

A família desempenhou papel fundamental, tanto na melhor qualidade de saúde 

física, quanto psicológica destes cuidadores. Quanto aos fatores implicados à patologia 

da criança, o distúrbio de comportamento foi o que mais influenciou o bem-estar do 

cuidador (quanto pior o comportamento, piores os índices de bem-estar). A demanda 

sofrida pelo cuidador contribuiu diretamente para a sua saúde física e psicológica. As 

necessidades do dia-a dia da criança criaram desafios aos cuidadores. O suporte social 

e a percepção de si mesmo não exerceram influência sobre a saúde do cuidador.(25) 

Gallagher et al. avaliaram 32 cuidadores de crianças com deficiência intelectual 

(incluídas sídrome de Down, Cornelia de Lange, autismo e Smith-Magenis) quanto à 

presença de depressão e ansiedade. Consideraram nos resultados ítens de influência 

como suporte social, distúrbio de comportamento na criança, qualidade do sono e 

estresse do cuidador. Os resultados foram comparados a 29 pais de crianças 

saudáveis. Os critérios de possível quadro depressivo e quadro ansioso estiveram 

presentes em 2/3 e 3/4 dos CPC, respectivamente, e o critério de diagnóstico definitivo 

de depressão em 1/3 e de ansiedade em metade dos casos.(18) 

Os fatores associados a maior morbidade psicológica nos cuidadores de crianças 

com déficits intelectuais foram baixo apoio social e distúrbios de comportamento da 

criança. A má qualidade do sono e, principalmente, o estresse sobre o cuidador 

estiveram mais ligados à depressão e à ansiedade.(18) 

O chamado “caregiven burden”, ou fardo do cuidador, refere-se a um conjunto de 

respostas emocionais dos cuidadores às demandas e mudanças que ocorrem em suas 

vidas ao desempenhar o papel de cuidador. Neste conjunto, estão incluídas 

consequências pessoais e sociais negativas, estresse psicológico e sentimentos de 

culpa. A culpa exerce a maior influência para o desenvolvimento de morbidades 
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psicológicas, indicando também falta de confiança no papel de pai ou mãe, com 

aumento do grau de ansiedade nos processos de decisão. Desta forma, o trabalho 

conclui que o sentimento de culpa deve ser trabalhado com os pais para tentar ajudá-

los a diminuir os sintomas de depressão e ansiedade(18). 

Os sintomas depressivos estiveram presentes também em mães avaliadas por 

Manuel et al. A avaliação foi feita em 270 mães de crianças com diagnóstico de PC. O 

suporte social foi o que mais influenciou a relação entre a capacidade funcional da 

criança e o aparecimento de sintomas depressivos em suas mães. Crianças PC de alta 

capacidade funcional recebiam menos suporte social, principalmente menos ajuda 

financeira, porque não apresentavam tantas necessidades físicas como as crianças de 

baixa capacidade fucional. No entanto, apesar de não serem tão dependentes 

fisicamente, o comportamento era muito deturpado e comprometia a vida familiar, 

principalmente do cuidador. O menor suporte social e auxílio financeiro e a 

incapacidade de trabalhar fora e ganhar dinheiro ou ajuda de terceiros levavam as 

mães a apresentar maiores índices de depressão.(71)  

Um terço das mães entrevistadas apresentou diagnóstico de depressão. A 

incapacidade funcional da criança não esteve relacionada à depressão materna, ao 

contrário do que já havia sido relatado em estudos prévios de Canning e Thompson, 

em que a incapacidade funcional da criança, mas não a gravidade da doença 

influenciou de forma negativa para piores resultados psicológicos em seus cuidadores.  

Não houve comparação com grupo controle neste estudo.(71, 72) 

A dificuldade dos pais em aceitar o diagnóstico de seus filhos pode interferir na 

interação com a criança, deixando de perceber, não só suas necessidades, mas 

também o que elas dispõem de capacidade. Rentinck et al. avaliaram a resposta 

psicológica dos pais ao diagnóstico de PC em crianças com 18 meses de idade, 

classificando-a em “resolvidos” e “não resolvidos” quanto ao diagnóstico de PC. Ao 

contrário de outros estudos apresentados, 76,5% dos pais das crianças mostravam-se 

“resolvidos” quanto a este assunto. O maior grau de incapacidade física foi o que mais 

influenciou a resposta negativa dos cuidadores.(73) 

Mães de crianças deficientes têm mais atividades de vida diária e sofrem mais 

aborrecimentos do que a mãe de uma criança saudável (como hospitalizações mais 

frequentes e dificuldade para descansar). As crianças com maiores dependências 

físicas causam mais incômodos em atividades rotineiras (como dificuldade para usar o 
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transporte público, por exemplo). Causam mais preocupação em relação a grandes 

eventos da vida (gasto financeiro, casamentos, divórcios, morte de alguém, 

desemprego etc.). As adaptações às necessidades da criança, as alterações do 

ambiente em que vivem e a própria deficiência da criança aumentam as 

preocupações.(66) 

A análise dos resultados do trabalho de Wallander et al. revelou que os fatores de 

maior influência para a saúde mental nos CPC foram os problemas relacionados à 

própria deficiência da criança e os aborrecimentos do dia-a-dia, mas não os 

considerados grandes eventos da vida. A dependência funcional da criança, por si só, 

não afetou a adaptação materna.(66) 

A depressão materna, principalmente quando é crônica e grave, pode contribuir 

para a piora do comportamento da criança. Ashman et al. encontraram que crianças de 

mães depressivas apresentam seis vezes mais chances de desenvolver sintomas 

depressivos, além de outros distúrbios psicopatológicos, como TDAH, distúrbios de 

conduta, ansiedade e abuso de drogas.(74)  

A depressão materna está também associada a alterações do sistema 

psicofisiológico associadas à expressão e regularidade emocional da criança. Afeta a 

vida familiar ao introduzir um fator de tensão interpessoal, reduzindo a disponibilidade 

de suporte social que ajude a criança a lidar com outros fatores estressantes da vida. 

Essas crianças geralmente vivem em um ambiente complicado, de conflitos conjugais, 

carência de suporte social e dificuldades financeiras, como baixo status 

socioeconômico e desemprego. A mãe pode tornar-se introspectiva e insensível, 

dificultando a interação com a criança.(74) 

A maioria dos trabalhos tenta relacionar o grau de comprometimento físico e 

psíquico de crianças deficientes e o apoio social e familiar que seus cuidadores 

recebem com o aparecimento de distúrbios psicológicos, principalmente de estresse. 

Traçam um estudo transversal com análise dos cuidadores atavés de questionários 

pré-estabelecidos.  

O propósito deste trabalho é o de analisar os níveis de depressão, ansiedade e 

sonolência diurna presentes nos CPC através do uso de questionários dirigidos e 

observar se há diferença em relação ao grupo controle. Se existir, como é descrito na 

maioria dos trabalhos que tratam de cuidadores de crianças com algum tipo de 
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deficiência, tentaremos estabelecer um padrão de associação com fatores pessoais do 

cuidador (qualidade do sono, padrão de vida, nível socioeconômico e escolaridade) ou 

grau de disfunção motora da criança que tentem justificar os maiores índices.  

 

2.6 Instrumentos Utilizados 

 

2.6.1 Critérios diagnósticos de insônia modificados de Peres et al.(75) 

 

Não há uma definição universalmente aceita para insônia. Pesquisas clínicas que 

empregam parâmetros objetivos variam com relação aos critérios utilizados. Latência 

do sono maior que 30 minutos e eficiência do sono inferior a 80% são exemplos de 

critérios frequentemente empregados. Na prática clínica, entretanto, insônia é mais 

bem definida por suas características subjetivas, do que por critérios numéricos 

objetivos. Assim, a definição mais aceita é a de dificuldade para iniciar ou manter o 

sono, sua qualidade ruim ou em quantidades insuficientes. Tais queixas também 

devem associar-se à interferência no funcionamento pessoal diurno.(14) Para padronizar 

o diagnóstico desse distúrbio nos pacientes deste estudo, utilizamos os critérios 

diagnósticos modificados de Peres et al(anexo 2).(75)  

 

2.6.2 Escala de sonolência diurna Epworth 

 

A escala de sonolência diurna Epworth foi desenvolvida com a finalidade de ser 

uma maneira fácil e barata de avaliar a sonolência diurna. Nessa escala, são 

fornecidas oito situações corriqueiras, e é solicitado ao paciente que quantifique a 

chance de dormir nessas situações (0 = nenhuma; 1 = chance pequena; 2 = chance 

moderada; 3 = chance grande). Se o paciente não vivenciou alguma das situações 

propostas, é solicitado que ele estime a chance de dormir.(76) A escala mostrou-se um 

instrumento consistente e confiável para avaliar sonolência diurna em adultos (anexo 

3).(77) 
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2.6.3 Inventário de ansiedade traço-estado 

 

Os inventários de traço (IDATE-T) e estado (IDATE-E) de ansiedade são algumas 

das mais antigas e frequentemente utilizadas medidas de ansiedade, aparecendo em 

mais de 3.000 estudos.(78) O estado de ansiedade refere-se a um estado emocional 

transitório caracterizado por sensação subjetiva de tensão, que pode variar em 

intensidade ao longo do tempo. O traço de ansiedade refere-se à disposição 

relativamente estável de responder a situações de estresse com ansiedade e uma 

tendência a perceber uma ampla gama de situações como ameaçadoras; trata-se, 

portanto, de uma característica da personalidade.(79) Ambas as escalas constam de 20 

questões, pontuadas de um a quatro. O resultado é obtido pela soma dos valores 

individuais de cada questão, e, quanto maior o resultado, maior o nível de ansiedade 

(anexo 4). 

 

2.6.4 Inventário Beck de depressão – Beck depression inventory (BDI) 

 

O BDI representa uma escala autoaplicável e destina-se a quantificar as 

manifestações comportamentais da depressão. É provavelmente a medida de 

autoavaliação de depressão mais amplamente utilizada. Descrita por Beck(80), 

representa um instrumento útil e preciso, especialmente valioso em pesquisas 

clínicas.(81) Consta de 21 questões, com quatro opções de resposta por questão, 

pontuadas de zero a três. O resultado é obtido pela soma dos valores individuais de 

cada questão, e, quanto maior o resultado, maior o nível de depressão (anexo 5). 
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3. MÉTODOS 

 

3.1 Casuística 

 

Cuidadores de pacientes provenientes dos ambulatórios do Setor de Neurologia 

Infantil da UNIFESP/EPM, atendidos nos ambulatórios de neurologia infantil geral e de 

espasticidade. 

 

3.2 Critérios de inclusão 

 

• Cuidador primário é o que se responsabiliza atualmente pelos cuidados e 

necessidades diárias da criança de forma direta (pais, avós, tios). 

• Cuidadores primários de crianças entre seis meses e 11 anos, 11 meses e 29 

dias de vida. 

• CPC: cuidadores primários de crianças com diagnóstico de PC estabelecido 

segundo o critério do comitê executivo para a definição de PC de Londres de 2001.(24) 

• CS: cuidadores de crianças consideradas saudáveis (sem patologias crônicas 

debilitantes que necessitem de tratamento médico ou paramédico regular, com 

desenvolvimento neurológico adequado para sua idade). 

• Cuidadores com condições cognitivas para entender o termo de consentimento 

e explicações dadas pelo grupo de pesquisadores. 

 

3.3 Critérios de exclusão 

 

• Crianças acompanhadas por cuidador de institução em que a criança fique 

durante o dia ou internada. 

• Crianças acompanhadas por cuidador esporádico. 

• Cuidador que não fale ou compreenda a língua portuguesa. 
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3.4 Desenho do estudo 

 

Estudo transversal unicêntrico com coleta de informações em uma única consulta 

através de entrevista direta e estruturada realizada médico e psicólogo. A avaliação foi 

baseada em: 

• Explicação do estudo ao participante e assinatura do termo de consentimento a 

ele apresentado. 

• Questões gerais sobre a criança com PC: 

§ idade em que detectou que a criança tinha algum problema; 

§ diagnóstico etiológico da PC; 

§ número e frequência semanal de reabilitações; 

§ presença de comorbidades: epilepsia, deficiência mental, deficiência 

auditiva, deficiência visual e déficiência de linguagem; 

§ auxílio de aparelhos (órteses, talas, muletas e cadeiras de rodas), 

medicações (drogas antiepilépticas) e cirurgias; 

• classificação da PC da criança através do padrão topográfico (diparesia, 

hemiparesia dupla, paraparesia, hemiparesia, tetraparesia,) e do GMFCS de I a 

V (anexo 1). Avaliação dos cuidadores: 

§ aspecto socioeconômico (idade, parentesco, naturalidade, etnia, 

escolaridade, trabalho, renda familiar, recebimento de auxílio 

governamental e situação conjugal); 

§ relação com a criança por ele cuidada (número de horas do dia que se 

dedica a ela e sentimento de culpa em relação à doença); 

§ autoavaliação considerando-se ansioso ou não e diagnósticos prévios de 

depressão; 

§ aspectos de sono (hora de deitar, hora de dormir, hora de despertar, 

distúrbios do sono, qualidade do sono) e sonolência diurna (através da 

escala de Epworth); 
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§ padrão de dieta, consumo de bebidas cafeinadas e exercícios físicos, bem 

como de antecedentes mórbidos; 

§ pressão arterial (PA), peso e altura para o cálculo do índice de massa 

corpórea (IMC); 

§ avaliação dos índices de depressão (através do inventário BDI) e 

ansiedade (através do IDATE-E e IDATE-T) (anexo 6). 

 

3.5 Coleta de dados 

 

Os cuidadores foram convidados a participar da entrevista no momento da 

consulta rotineira da criança ou foram convidados, através de contato telefônico, a 

responderem ao estudo no mesmo horário e local dos ambulatórios em que seus filhos 

fazem acompanhamento neurológico. No total foram avaliadas 45 CPC. 

Para o grupo controle, foram avaliados os cuidadores de crianças saudáveis, 

escolhidos de forma aleatória na poulação geral e para os quais foram aplicados os 

mesmos questionários, excetuando-se os dados obtidos para as crianças com 

diagnóstico de PC. No total foram incluídos 50 controles. 

 

3.6 Definição de variáveis 

 

3.6.1 Variáveis da criança 

 

§ Diagnóstico de PC: sim ou não; 

§ Idade: em anos completos; 

§ Número de tipos de reabilitações a que se submete semanalmente: 0 a 4; 

§ Padrão de espasticidade: diparesia: 0 / hemiparesia dupla: 1 / paraparesia: 2 / 

hemiparesia: 3 / tetraparesia: 4; 

§ Número de comorbidades que apresenta: 0 a 5; 
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§ GMFCS: 0 a 5 de acordo com a faixa etária. 

 

3.6.2 Variáveis do cuidador 

 

§ Sexo: feminino ou masculino; 

§ Idade: em anos completos; 

§ Parentesco: pais, avós, tios; 

§ Naturalidade: procedente de São Paulo / outro município do estado de São 

Paulo / fora do estado de São Paulo; 

§ Escolaridade: estudou até oitava série / estudou além da oitava série; 

§ Trabalha: sim ou não; 

§ Horas semanais de trabalho: menos de 20h/semana ou mais de 20h/semana; 

§ Renda familiar: em número de salários mínimos; 

§ Situação conjugal: casados ou união consensual / divorciados ou vivem 

separados / viúvo; 

§ Número de horas dedicadas à criança por dia: em número de horas completas; 

§ Diagnóstico de depressão: sim ou não;  

§ Dieta especial: sim ou não; 

§ Consumo de café: < 5 xícaras/dia, 5-10 xícaras/dia, >10 xícaras/dia; 

§ Consumo de refrigerante <300 ml/dia ou > 300 ml/dia; 

§ Exercícios físicos: sim ou não; 

§ IMC: subnormal, normal, sobrepeso, obesidade; 

§ PA máxima < 130 mmHg e mínima < 90 mmHg: 0/ máxima > 130 mmHg e/ou 

mínima> 90 mmHg: 1; 

§ Insônia: sim ou não, diagnosticada pelos critérios modificados de Peres et al. 

(anexo 2) (75); 
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§ SDE: sim (pontuação superior a 10 na escala de sonolência diurna Epworth) 

ou não (pontuação menor ou igual a 10 na escala de sonolência diurna Epworth); 

§ IDATE-T: 0 a 80; número correspondente a soma (valor total); 

§ IDATE-E: 0 a 80; número correspondente a soma (valor total); 

§ BDI: 0 a 63; número correspondente a soma (valor total). 

 

3.7 Aspectos éticos 

 

O estudo obteve aprovação prévia da Comissão de Ética em Pesquisa Médica da 

Universidade Federal de São Paulo (processo número 0093/09). Foi apresentado, a 

cada paciente, um termo de consentimento pós-informado. A pesquisa foi conduzida 

segundo os termos da “Declaração de Helsinque” (1964). (anexo 8) 

 

3.8  Análise estatística 

 

O teste Qui-quadrado (X2) (sem a correção de Yates) foi usado para comparações 

de dados categóricos nominais. 

Para a comparação de dados contínuos, foram utilizados os testes T de Student 

(t) para amostras independentes e o teste de T de Student (t) para amostras 

dependentes no caso de duas amostras. No caso de mais de duas amostras, com 

distribuição não paramétrica, utilizamos os teste de Kruskal Wallis. 

O coeficiente de correlação de Spearman (r) foi calculado para avaliar a relação 

entre as variáveis contínuas, bem como o coeficiente de correlação ponto bisserial (rpb), 

quando este cálculo envolvia variável dicotômica. 

A regressão linear múltipla foi usada para investigar as relações individuais entre 

as variáveis independentes e dependentes. Os resultados dessas análises foram 

calculados pelo teste de Wald (Wald X2). As suposições dessas análises foram 

verificadas através do  coeficiente de variação (R2). 

Dados faltantes foram excluídos análise por análise. 
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A probabilidade (p) menor que 0,05 foi considerada para indicar significância 

estatística. Todos os testes foram bicaudados. Noventa e cinco por cento de intervalo 

de confiança (IC) foram calculados em relação às diferenças entre médias. Toda a 

análise foi calculada segundo o pacote estatístico SPSS (Statistical Pakage for the 

Social Science) 11.5.2.1 para Windows. 
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4. RESULTADOS 

 

Foram recrutados 100 sujeitos para avaliação. Desse total, cinco foram excluídos: 

dois porque os filhos PC tinham sido submetidos à cirurgia ortopédica recentemente, 1 

por não saber falar português (indígena acompanhado no ambulatório) e os outros 2 

por se recusarem a responder o questionário. Os 95 sujeitos restantes estavam de 

acordo com os critérios de inclusão. Dentre eles, 45 (47%) eram CPC, e 50 (53%) eram 

CS. 

 

4.1 Características gerais dos grupos de sujeitos 

 

4.1.1 Dados demográficos 

 

Dados demográficos dos sujeitos estão representados na tabela 1. 

 

Tabela 1 – ANÁLISE DESCRITIVA DOS DADOS 

DEMOGRÁFICOS DOS CUIDADORES DE ACORDO COM O 

GRUPO DO ESTUDO 

 Média 
Desvio-

padrão 
Mediana Mínimo Máximo 

CS      

Idade 32,5 6,4 32 22 54 

Renda familiar 5,3 5,5 4 1 30 

Horas de dedicação 5,8 5,2 4 0 24 

Escolaridade (baixa:alta) 12:38   

Horas de trabalho/sem (<20:≥20) 6:44   

União estável (sim:não) 40:10   

CPC      

Idade 34,9 9,4 32 20 64 

Renda familiar 1,9 0,9 2 1 4 

Horas de dedicação 18,4 7,4 24 3 24 

Escolaridade (baixa:alta) 26:19   

Horas de trabalho/sem (<20:≥20) 35:10   

União estável (sim:não) 25:20   
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Ao compararmos os dados demográficos dos CS com os dos CPC, encontramos 

que apenas a média de idade dos grupos não diferiu significativamente. As 

comparações dos dados demográficos estão representadas na tabela 2. 

 

Tabela 2 - COMPARAÇÃO DOS DADOS 

DEMOGRÁFICOS DOS CS E CPC, SEGUNDO 

TESTE T DE STUDENT PARA AMOSTRAS 

INDEPENDENTES OU O TESTE QUI-

QUADRADO 

 t(93) 95% IC (diferença) P 

Idade -1,48 -5,68 a 0,82 0,142 

Renda familiar 4,10 1,75 a 5,05 <0,001* 

Horas de dedicação -9,70 -15,28 a -10,09 <0,001* 

    X2(1) P 

Escolaridade   11,26 0,001* 

Horas de trabalho/sem   41,77 <0,001* 

União estável  6,55 0,010* 

 

 
Os CPC tinham renda familiar significativamente menor do que os CS, 

dedicavam-se significativamente mais horas às suas crianças, tinham escolaridade 

mais baixa, trabalhavam menos tempo fora de casa e significativamente menos CPC 

do que CS tinham uma situação conjugal com união estável. 



37 
 

4.1.2 Avaliação psicológica e sonolência 

 

As medidas da sonolência e da avaliação psicológica estão representadas na 

tabela 3. 

 

Tabela 3 – ANÁLISE DESCRITIVA DAS AVALIAÇÕES 

PSICOLÓGICAS E SONOLÊNCIA DOS CUIDADORES DE 

ACORDO COM O GRUPO DO ESTUDO 

 Média 
Desvio-

padrão 
Mediana Mínimo Máximo 

CS      

Beck 7,5 5,0 7 0 23 

IDATE-T 40,0 8,7 39 26 59 

IDATE-E 40,7 9,5 39 23 61 

Epworth 8,5 4,8 9 0 21 

      

CPC      

Beck 12,5 8,8 13 0 37 

IDATE-T 45,6 11,1 45 26 71 

IDATE-E 43,0 10,9 40 20 64 

Epworth 85,7 16,7 90 45 100 

      

 

Ao compararmos as avaliações psicológicas, encontramos que os CPC 

apresentavam significativamente mais traços depressivos e ansiosos do que os CS e 

significativamente mais sonolência durante o dia (tabela 4). 
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Tabela 4 - COMPARAÇÃO DAS AVALIAÇÕES 

PSICOLÓGICAS E SONOLÊNCIA DOS CS E CPC, 

SEGUNDO TESTE T DE STUDENT PARA 

AMOSTRAS INDEPENDENTES 

 t(93) 95% IC (diferença) P 

Beck -3,41 -7,83 a -2,07 0,001* 

IDATE-T -2,77 -9,69 a -1,60 0,007* 

IDATE-E -1,10 -6,46 a 1,86 0,275 

Epworth 2,52 0,50 a 4,22 0,013* 

 

O estado de ansiedade dentre os grupos de cuidadores não diferiu 

significativamente. 

 

4.2  Perfil de ansiedade e de depressão dos sujeitos 

 

 Não existiu diferença significante entre a média dos escores nas escalas IDATE-

T e IDATE-E tanto nos CS como nos CPC: 

 

• CS: t(49) = -0,7; 95% IC = -2,9 a 1,4; P= 0,493; 

• CPC: t(44) = 2,0; 95% IC = -0,1 a 5,2; P= 0,056; 

 

 A percepção de ansiedade era significativamente menor no grupo de CS do que 

no CPC (58% versus 78%; x2(1)= 0,04; P= 0,040), porém a percepção de depressão 

não diferiu significativamente entre os grupos (18,0% versus 17,8%; x2(1)= 0,001; P= 

0,977). 

  Ao compararmos a média dos escores nas escalas IDATE-T e BECK com a 

percepção subjetiva de ansiedade e depressão, respectivamente, notamos que apenas 

nos CS a média de depressão medida pela escala BECK não diferiu significativamente 

da percepção subjetiva de depressão. Porém, em ambos os grupos de cuidadores, 

sujeitos com percepção de ansiedade apresentaram uma média de escores maiores no 

IDATE-T do que os que não se julgavam ansiosos (tabela 5). 
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Tabela 5 - COMPARAÇÃO DOS ESCORES NAS ESCALAS DE 

ANSIEDADE E DEPRESSÃO, DE ACORDO COM A PERCEPÇÃO 

SUBJETIVA DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO, SEGUNDO TESTE T DE 

STUDENT PARA AMOSTRAS INDEPENDENTES, DIVIDIDAS DE 

ACORDO COM O GRUPO DE CUIDADORES 

Avaliações 

psicológicas 

Sensação subjetiva 

95% IC (média) t GL P (média ± desvio-padrão) 

ausente presente 

CS            

IDATE-T 36,29 7,31 42,66 8,80 -11,10 a -1,64 -2,71 48,00 0,009* 
BECK 7,41 5,21 8,00 4,36 -4,34 a 3,17 -0,31 48,00 0,756 

CPC           

IDATE-T 39,00 10,43 47,51 10,66 -16,19 a -0,84 -2,24 43,00 0,030* 
BECK 10,89 8,71 19,75 4,56 -15,29 a -2,42 -2,78 43,00 0,008* 

 
 

4.1.3 Relação entre ser cuidador de criança com PC e depressão 

 

Foi realizada análise por regressão linear múltipla para verificar se o fato ser 

cuidador de criança com PC estava relacionado com depressão, independentemente 

dos dados demográficos e dos escores da avaliação psicológica e funcional do 

cuidador. Para esta análise, colocamos como variável dependente os escores na 

escala de Beck, e como variáveis independentes as que diferenciaram os grupos CS 

de CPC (escolaridade, renda familiar, situação conjugal, horas dedicadas à criança, 

horas de trabalho por semana e Epworth), além do grupo do cuidador.  

Usamos o critério da razão de verossimilhanças um passo à frente (stepwise 

forward likelihood ratio - SFLR) para a inclusão das variáveis independentes.  

O fato de ser cuidador de criança com PC entrou em primeiro lugar no modelo, 

em segundo lugar, os escores na escala Epworth. As demais variáveis não foram 

selecionadas no modelo (tabela 6).  

Assim, podemos dizer que o fator que mais influenciou na depressão dos 

cuidadores foi o fato de ser cuidador de criança com PC. Porém, sonolência durante o 

dia também se associou fortemente com depressão e esta relação foi independe da 

criança ter ou não PC. 
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A porcentagem da variância nos resultados da depressão explicadas por estas 

variáveis independentes foi 40,8%. 

 

Tabela 6 - RESULTADOS DA ANÁLISE POR REGRESSÃO LINEAR 

MÚLTIPLA (SFLR) PARA A ASSOCIAÇÃO ENTRE DEPRESSÃO, A 

PARTIR DOS ESCORES NA ESCALA EPWORTH, O GRUPO DO 

CUIDADOR E OS DADOS DEMOGRÁFICOS (ESCOLARIDADE, 

RENDA FAMILIAR, SITUAÇÃO CONJUGAL, HORAS DEDICADAS À 

CRIANÇA, HORAS DE TRABALHO POR SEMANA), COMO VARIÁVEIS 

INDEPENDENTES 

Variáveis β Erro-padrão t 95% IC (β) P 

Constante 4,22 1,65 -  -  - 

grupo do cuidador 5,86 1,46 4,01 2,96 a 8,76 <0,001* 

Epworth 0,39 0,16 2,47 0,08 a 0,70 0,015* 

Renda familiar 

não selecionadas 

Horas de dedicação 

Escolaridade 

Horas de trabalho/sem 

União estável 

 

4.1.4 Relação entre ser cuidador de criança com PC e ansiedade 

 

Foi realizada análise por regressão linear múltipla para verificar se o fato ser 

cuidador de criança com PC estava relacionado com ansiedade, independentemente 

dos dados demográficos e dos escores da avaliação psicológica e funcional do 

cuidador. Para esta análise, colocamos como variável dependente os escores na 

escala de IDATE-T, e como variáveis independentes as variáveis que diferenciaram os 

grupos CN de CPC (escolaridade, renda familiar, situação conjugal, horas dedicadas à 

criança, horas de trabalho por semana e Epworth), além do grupo do cuidador.  

Usamos o critério da razão de verossimilhanças um passo à frente (stepwise 

forward likelihood ratio - SFLR) para a inclusão das variáveis independentes.  

O fato de ser cuidador de criança com PC entrou em primeiro lugar no modelo, 

em segundo lugar, os escores na escala Epworth. As demais variáveis não foram 

selecionadas no modelo (tabela 7).  
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Assim, podemos dizer que o fator que mais influenciou na ansiedade dos 

cuidadores foi o fato de ser cuidador de criança com PC. Porém, sonolência durante o 

dia também, associou-se fortemente com ansiedade e esta relação foi independe da 

criança ter ou não PC. 

A porcentagem da variância nos resultados da depressão explicadas por estas 

variáveis independentes foi 34,6%. 

 

 

Tabela 7 - RESULTADOS DA ANÁLISE POR REGRESSÃO LINEAR 

MÚLTIPLA (SFLR) PARA A ASSOCIAÇÃO ENTRE DEPRESSÃO, A 

PARTIR DOS ESCORES NA ESCALA EPWORTH, O GRUPO DO 

CUIDADOR E OS DADOS DEMOGRÁFICOS (ESCOLARIDADE, 

RENDA FAMILIAR, SITUAÇÃO CONJUGAL, HORAS DEDICADAS À 

CRIANÇA, HORAS DE TRABALHO POR SEMANA), COMO VARIÁVEIS 

INDEPENDENTES 

Variáveis β Erro-padrão t 95% IC (β) P 

Constante 35,97 2,34 -  -  - 

grupo do cuidador 6,75 2,07 3,27 2,65 a 10,86 0,002* 

Epworth 0,47 0,22 2,13 0,03 a 0,91 0,036* 

Renda familiar 

não selecionadas 

Horas de dedicação 

Escolaridade 

Horas de trabalho/sem 

União estável 
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4.1.4 Relação entre ser cuidador de criança com PC e sonolência diurna 

 

Os dados relacionados ao sono dos cuidadores estão representados na tabela 8. 

 

 
Tabela 8 – ANÁLISE DESCRITIVA DOS DADOS 

RELACIONADOS AO SONO DOS CUIDADORES DE 

ACORDO COM O GRUPO DO ESTUDO 

 Média 
Desvio-

padrão 
Mediana Mínimo Máximo 

CS      

Latência* 0,2 0,5 0 0 2 

Sono* 6,6 1,4 7 3 10 

Despertares* 0,6 0,7 0 0 2 

Café (< 5 xic/d: 5-10 xic/d: > 10 xic/ d) 39:9:2  

Ronco (sim: não)  45:5  

Sonolência diurna (sim: não)  32:18  

CPC      

Latência* 0,6 0,8 0 0 4 

Sono* 7,4 1,6 8 4 10 

Despertares* 0,8 0,9 1 0 2 

Café (< 5 xic/d: 5-10 xic/d: > 10 xic/ d) 27:9:9  

Ronco (sim: não)  32:13  

Sonolência diurna (sim: não)  35:10  

 

Para verificar quais dos fatores relacionados ao sono que pudessem interferir nos 

escores na escala de Epworth, realizamos análises de correlação (tabela 9).  
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Tabela 9 – CORRELAÇÃO ENTRE 

FATORES DO SONO E ESCORES NA 

ESCALA DE EPWORTH DOS 

CUIDADORES 

 
Epworth 

r / rpb P 

Ronco+ 0,07+ 0,491 

Sonolência diurna+ 0,49+ <0,001* 

Café ou refrigerante++ 0,02++ 0,813 

Latência++ -0,10++ 0,340 

Horas de sono++ -0,27++ 0,008 

Despertares++ -0,14++ 0,177 
+Coeficiente ponto bisserial ++Coeficiente de Spearman 

 

As correlações da queixa de sonolência diurna e tempo de sono com os escores 

na escala de Epworth foram fortes. 

Foi realizada análise por regressão linear múltipla para verificar se o fato ser 

cuidador de criança com PC estava relacionado com sonolência diurna, 

independentemente dos escores da avaliação psicológica do cuidador, número de 

horas de cuidados diárias dispensada à criança e fatores relacionados ao sono. Os 

fatores relacionados ao sono escolhidos para serem incluídos nesta análise foram os 

que se relacionaram fortemente aos escores da escala de Epworth: queixa de 

sonolência diurna e tempo de sono.  

Usamos o critério da razão de verossimilhanças um passo à frente (stepwise 

forward likelihood ratio - SFLR) para a inclusão das variáveis independentes.  

O fato de referir sonolência diurna entrou em primeiro lugar no modelo, em 

segundo lugar, ser cuidador de criança com PC, seguido dos escores na escala IDATE-

T e, finalmente, do número de horas dormidas. As demais variáveis não foram 

selecionadas no modelo (tabela 10).  

A porcentagem da variância nos resultados da depressão explicada por estas 

variáveis independentes foi 35,6%. 
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Tabela 10 - RESULTADOS DA ANÁLISE POR REGRESSÃO LINEAR 

MÚLTIPLA (SFLR) PARA A ASSOCIAÇÃO ENTRE ESCORES NA 

ESCALA DE EPWORTH, A PARTIR DO GRUPO DO CUIDADOR, DA 

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, HORAS DE CUIDADO E FATORES 

RELACIONADOS À SONOLÊNCIA, COMO VARIÁVEIS 

INDEPENDENTES 

 
 

Variáveis β Erro-padrão t 95% IC (β) P 

Constante 2,50 1,75 -  -  - 

Sonolência diurna 4,86 0,88 5,50 3,11 a 6,62 <0,001* 

PC -2,05 0,84 -2,45 -3,71 a -0,39 0,016* 

IDATE-T 0,13 0,04 3,00 0,04 a 0,22 0,003* 

Despertares -1,55 0,56 -2,76 -2,67 a -0,43 0,007* 

Beck  
não selecionadas 

Dedicação 
              + em horas  

 

Assim, podemos dizer que o fato de ser cuidador de criança com PC está 

fortemente relacionado com o escore na escala de Epworth independentemente das 

outras variáveis analisadas. 

 

4.1.5 Relação das características clínicas das crianças com PC com ansiedade e 

depressão nos cuidadores 

 

Os pacientes com PC apresentavam até quatro tipos diferentes comorbidades 

(mediana: 2) e até quatro tipos diferentes de reabilitação (mediana: 2). O número de 

comorbidades e o número de reabilitações estiveram fracamente correlacionados com 

os escores nas escalas de BECK e IDATE-T de seus cuidadores (tabela 11). 
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Tabela 11 – CORRELAÇÃO ENTRE NÚMEROS DE 

REABILITAÇÕES E COMORBIDADES DAS CRIANÇAS 

COM PC, COM NÍVEIS DE DEPRESSÃO E ANSIEDADE 

DOS CUIDADORES 

 
IDATE-T BECK 

r P r P 

Reabilitação 0,10 0,496 0,08 0,609 

     

Comorbidade 0,01 0,946 0,06 0,709 

 

 

Sessenta e sete por cento dos pacientes apresentava hemiparesia como padrão 

de espasticidade, 20% HD, 9% diparesia e 4% paraparesia.  

Cuidadores de pacientes com HD não diferiram significativamente de cuidadores 

de pacientes com apenas hemiparesia em relação aos escores de depressão e 

ansiedade: 

 

• BECK: 12,1 ± 9,0 versus 14,2 ± 8,4; t(37)= -0,64; 95%IC= -9,0 a 4,7; p= 0,528; 

• IDATE-T: 44,9 ± 11,8 versus 48,8 ± 11,3; t(37)= -0,88; 95%IC= -12,9 a 5,0; p= 

0,384. 

 

Valores da frequencia de cada nível da GMFCS estão representados na figura 1. 
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Figura 1. FREQUÊNCIA DAS CRIANÇAS COM PC DISTRIBUÍDAS DE 

ACORDO COM O GMFCS 

 

 

Figura 1: A maioria dos pacientes foi classificado como grau 5 de funcionamento 

de acordo com o GMFCS (47%), seguido em ordem decrescente de frequencia por 

pacientes grau 1 (18%), grau 2 (16%), grau 4 (11%) e grau 3 (9%). 

Segundo o teste de Kruskal Wallis, os escores nas escalas de BECK e IDATE-T 

dos cuidadores não diferiram significativamente de acordo com o GMFCS dos 

pacientes: 

 

• BECK: X2(4): 0,53; p= 0,971; 

• IDATE-T: X2(4): 1,08; p= 0,898. 
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5. DISCUSSÃO 

 

5.1 Características demográficas 

 

Assim como nos estudos de Raina et al., Wallander et al. e Brehaut et al. (25, 66, 70), 

que avaliaram cuidadores de crianças com alguma deficiência, neste também houve 

nítida predominância do sexo feminino.(25, 66, 70) A mulher parece ter maior dedicação 

para o cuidado com o outro do que os homens. O homem, por sua vez, acaba deixando 

essa função para ela e não se preocupa em tomar para si as responsabilidades e 

necessidades da criança. Quanto à idade, não houve diferença significativa entre os 

grupos, o que também ocorreu em estudos anteriores. 

 

5.2 Características socioeconômicas dos cuidadores 

 

A renda familiar entre os CPC foi significativamente menor do que os CS. Como 

já foi discutido por Monteiro et al. (64) a criança com deficiência exige maior gasto 

financeiro(64) com cuidados médicos e paramédicos, com adaptações do ambiente de 

vida e apresenta maior gasto com medicações, fraldas, alimentos especiais e 

aparelhos ortopédicos. Exigem também maior dedicação do cuidador no dia-a-dia e, 

algumas vezes, esta exigência se faz pela vida toda. Ao cuidador atribui-se este 

“trabalho forçado”, não remunerado de ser cuidador de criança com PC. Brehaut et al. 

e Raina et al. mostraram que os CPC deixam de lado a vida profissional, porque as 

exigências da criança especial não permitem que o dia seja dedicado ao trabalho e à 

criança como ocorre com CS.(25, 70) 

A PC está bastante relacionada às condições de atendimento da gestante e do 

parto. A população de classes econômicas mais desfavoráveis encontram piores 

condições de acompanhamento pré-natal, seja por falta de vagas na rede pública ou 

por falta de conhecimento de sua importância pela gestante. Ainda é frequente 

encontrarmos crianças que evoluíram com quadro de PC por falta de atendimento 

adequado na hora do parto; mulheres que ficam esperando sua vez em locais com 

poucos recursos humanos e tecnológicos. 
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Além da PC ser mais frequente em populações mais carentes, o nascimento e o 

sustento de uma criança PC pioram ainda mais a questão financeira familiar. As mães 

passam a contar com auxílio financeiro apenas do pai ou de outras pessoas com quem 

mora ou, até mesmo, com o pouco auxílio-doença que o governo fornece. Torna-se, 

assim, uma questão socioeconômica cíclica de pobreza gerando mais pobreza.  

As horas de dedicação dispensadas às crianças entre os cuidadores de PC foram 

muito maiores do que os de crianças saudáveis. Isto talvez ocorra porque, além da 

demanda diária exigida, após alguns anos, a criança saudável começa a frequentar a 

creche ou escola e, na maioria das vezes, as crianças PC não dispõem da mesma 

oportunidade, porque não se adaptam a escolas chamadas “normais” com sistema de 

inclusão e aquelas chamadas “especiais” são poucas e sobrecarregadas. Além disto, 

as crianças PC com comorbidades graves, como a epilepsia refratária a tratamento 

medicamentoso, são constantemente afastadas das atividades escolares pelos pais ou 

por solicitação da própria escola que não consegue lidar com a situação. É também 

difícil para os pais encontrarem ajuda de terceiros no cuidado à criança para que 

possam sair para trabalhar e ter sua vida pessoal. 

Os CPC também apresentam menor escolaridade do que os CS, como já foi 

previamente descrito por Brehaut et al.(70) O nascimento de uma criança especial não 

permite que o cuidador se dedique ao seu trabalho e muito menos aos estudos. Os 

cuidadores atingiram o máximo que podiam, em relação aos estudos, antes do 

nascimento desta criança especial. Depois disso, o dinheiro e o tempo disponível são 

dedicados à criança. 

Ao contrário do que apareceu na maioria dos estudos prévios, como de Monteiro 

et al. e de Raina et al. a união entre os casais não é estável.(64) Vivem separados, 

muitas são mães solteiras e, em alguns casos, o pai não tem qualquer conhecimento 

da criança. Os outros estudos foram realizados em países considerados desenvolvidos, 

onde encontramos uma relação de responsabilidades mais equilibrada entre homens e 

mulheres. Em nosso país, onde predomina uma ideia mais “machista”, a maioria das 

mulheres é abandonada pelos companheiros com esta situação complicada de vida, 

atribuindo à mulher toda a responsabilidade e, muitas vezes, culpando-a pelo problema 

apresentado pela criança. 

O papel da mulher como cuidadora pode ser observado em outros estudos 

realizados, principalmente em países africanos e asiáticos. A mulher sente que é sua 
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obrigação cuidar de seu filho como se fosse algo herdado por ela e ninguém mais 

pudesse desempenhar este papel. Quando o homem se responsabiliza pelo cuidado, 

geralmente o faz porque não há quem cuide do dependente(65). Talvez esta relação de 

subserviência da mulher seja algo cultural, encontrado principalmente em países 

latinos, africanos e asiáticos, especialmente em comunidades mais carentes e de 

menor nível socioeconômico. O maior índice de cuidadoras mulheres foi visto também 

em estudos canadenses, no entanto, a diferença entre homens e mulheres não foi tão 

pronunciada.  

 

5.3 Avaliação psicológica 

 

Os CPC, quando interrogados diretamente sobre sua opinião quanto aos ítens 

depressão e ansiedade, a maioria disse que não se percebia depressivo, mas sim 

ansioso, ao contrário do grupo controle em que tanto a percepção de ansiedade quanto 

a de depressão não foram significativas. Nos dois grupos aqueles que se percebiam 

mais ansiosos tiveram os resultados confirmados pelo IDATE-T. 

A percepção destas características psicológicas foi diferente entre os dois grupos. 

Uma das questões a ser levantada é se as pessoas avaliadas sabiam o significado de 

depressão e ansiedade. Um estudo realizado em enfermeiros da escola de 

enfermagem de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, mostrou que a maioria 

(57,6%) tinha um conhecimento médio sobre o que é a depressão e, apesar de 

demostrarem interesse pelo assunto, apresentavam-se desatualizados. O mais 

importante foi saber que, embora soubessem da gravidade do quadro e percebessem 

em alguns pacientes os sintomas depressivos, não procuraram ajudá-lo a se tratar.(82) 

A experiência da depressão pode ser compreendida com referência ao segmento 

cultural no qual as pessoas estão imersas. Mulheres e pessoas com baixa escolaridade 

e economicamente desfavorecidas possuem maior risco de apresentar depressão.  

Um estudo realizado em Embu das Artes, no estado de São Paulo, encontrou 

que, tanto o diagnóstico dos profissionais (psiquiatras) como a compreensão por parte 

dos pacientes apresentavam dificuldade quanto à definição do transtorno. O conceito 

de depressão foi sendo banalizado ao longo dos anos, sendo atribuído a qualquer 

transtorno psiquiátrico; o esquizofrênico, o psicótico, o alcoólatra, todos eram 
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considerados deprimidos. A população, muitas vezes, não reconhecia os sintomas 

depressivos como uma doença e muito menos como um problema que necessitasse da 

ajuda do médico. Vários casos foram diagnosticados após tentativa de suicídio. Para a 

maioria, o diagnóstico depressão está relacionado ao termo loucura que, para eles, é 

entendido como perda da razão(83).  

O estigma é grande fonte de sofrimento para os que sofrem de depressão. Ser 

taxado de louco, preguiçoso, tornar-se invisível, desacreditado e incapaz são alguns 

dos conceitos carregados pelos que sofrem com esta doença. Pessoas que são bem 

informadas sobre doença mental tendem a ser menos preconceituosas e mais 

compreensivas com o doente mental, reduzindo o estigma. Um estudo relacionando o 

estigma da depressão em pacientes do Brasil, Chile e Estados Unidos revelou que 

apenas os brasileiros tentam “disfarçar” o estigma da depressão, cada um a sua 

maneira(84). 

Quanto à percepção da ansiedade, consideramos que a entrevista foi realizada, 

na maioria das vezes, após a consulta habitual da criança, enquanto os CS foram 

entrevistados durante atividades rotineiras de seu dia-a-dia. Talvez os pais de crianças 

PC, que já estavam no ambulatório esperando por algumas horas e que, em alguns 

casos, iriam submeter seu filho a um procedimento doloroso (aplicação de toxina 

botulínica), percebessem que, no momento da entrevista, a ansiedade era maior. Isto 

talvez se explique pela apreensão em relação à dor do filho, ou também porque 

queriam ir para casa logo, tinham que levar a criança a outro especialista, tinham que 

voltar ao trabalho, ou porque alguém estava esperando para ir embora. 

 

5.4 Relação entre ser cuidador de criança PC e depressão 

 

O fato de ser CPC foi um fator independente para aumentar os índices de 

depressão. Além disto, a única variável que influenciou também para o aparecimento 

de maiores índices de depressão foram os escores mais altos encontrados na escala 

de Epworth para avaliação de sonolência diurna. Esta relação foi encontrada nos dois 

grupos. A falta de um sono adequado e a sonolência excessiva durante o dia 

contribuiram para aumentar os índices de depressão. A relação entre estes fatores vem 

sendo bastante estudada, mostrando que a maioria das pessoas com insônia 
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apresentam maior irritabiliadade, intolerância, agitação, dificuldade de concentração e 

depressão. 

O grau de disfunção da criança, como já discutido por Hamzat e Mordi, não 

interferiu nos índices de depressão entre os CPC.(85) Outras variáveis também 

analisadas, como a escolaridade, a renda familiar, situação conjugal, número de horas 

dedicadas à criança por dia e horas de trabalho não interferiram nos índices de 

depressão, divergindo de alguns artigos prévios em que o fator econômico apresentou 

grande influência sobre a variável psicológica do cuidador de criança especial, como no 

trabalho de Canning et al. de 1996(72).  

O nível de disfunção da criança não ter uma relação direta com a depressão em 

seu cuidador não é um fato esperado, porém já foi previamente relatado por Manuel et 

al. em 2003. O resultado foi atribuído ao efeito estatístico que outros fatores de maior 

influência exerceram sobre os índices de depressão(71).  

Talvez a alegria de ver seu filho vivo após tanto sofrimento e a consciência de um 

ser frágil, sem culpa da sua situação e tão dependente não permita ao cuidador desta 

criança atribuir a ele quaquer fardo e, pelo contrário, seja um motivo a mais para 

continuar a viver. 

Vieira et al., em 2008, avaliaram o cotidiano de mães de crianças com paralisia 

cerebral e concluiram que as mães vivem intensamente para seus filhos, apegam-se a 

seus familiares e, quando encontram apoio, aos amigos e à religiosidade. A fé tem 

grande impacto quanto às atitudes das mães em relação aos filhos com deficiência. A 

esperança é uma constante, pois representa uma perspectiva de vida mais digna. As 

mães têm conhecimento das limitações ocasionadas pela PC e, mesmo sem saber 

como adquirem força para enfrentar os problemas, persistem em busca de 

proporcionar bem-estar ao filho. O apego à fé permite superar as situações de crise. O 

apoio social, familiar e religioso tornam-se fundamentais para o bem-estar físico e 

psíquico do cuidador, independente do grau de disfunção desta criança(86).  
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5.5 Relação entre ser cuidador de criança com PC e ansiedade. 

 

O fato de ser CPC contribuiu de forma independente para o aparecimento de 

sintomas ansiosos. Apenas a sonolência excessiva, observada pelos maiores índices 

obtidos na escala de Epworth, também exerceu influência nos resultados, elevando os 

níveis de ansiedade. Da mesma forma que na depressão, o sono não reparador e a 

dificuldade para dormir provocam dificuldade para se concentrar, irritabilidade e 

agitação, que contribuem para elevar os índices de ansiedade. 

A dificuldade para dormir tem sido relacionada como causa do aparecimento de 

sintomas depressivos e ansiosos e, ao mesmo tempo, atribui-se à depressão e aos 

transtornos de ansiedade o comprometimento do sono. Gillin et al., em 1998, realizou 

uma revisão na literatura, mostrando que em três estudos a insônia mostrou-se como 

um fator de risco para a o início da depressão maior e TAG(87).  

  Por outro lado, pessoas ansiosas e depressivas apresentam distúrbio de sono, o 

que faz parte até dos critérios diagnósticos. Estima-se que 75% das pessoas com 

diagnóstico de depressão maior apresentem insônia. Alguns estudos apontam que o 

tratamento da insônia em associação ao uso de antidepressivos acelera o processo de 

cura da depressão, mas também, se, mesmo após o tratamento eficaz da depressão, 

houver insônia residual, aumentam as chances de recorrência de depressão(88). 

Outro estudo realizado em 2006, por Johnson et al., mostrou que a insônia seria 

um fator de risco para o desenvolvimento de depressão, mas o contrário não se 

aplicaria. O transtorno de ansiedade, por sua vez, seria o responsável pelo surgimento 

de insônia, mas a insônia não seria a responsável pelo surgimento de sintomas 

ansiosos(89).  

 

5.6 Relação entre ser cuidador de criança PC e sonolência diurna 

 

Os CPC apresentaram maiores escores na escala de Epworth e sonolência 

excessiva diurna. As variáveis avaliadas para os índices de Epworth foram o número 

de horas de sono diárias, o fato de ser cuidador de PC e a escala de sonolência diurna. 

O que mais influenciou para aumentar os escores foram ser cuidador de criança PC e o 
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número de horas de sono diárias. A sonolência diurna traduz que o sono, mesmo que 

tenha durado o suficiente, não foi reparador, caracterizando-se como uma 

consequencia da privação do sono, distúrbio de elevada incidência na população geral.  

O fato de ser CPC também aumentou os índices de Epworth, assim como 

cuiadores de pessoas com doenças graves e debilitantes, como câncer e demências 

como Alzheimer e Parkinson. Os cuidadores não têm um sono adequado(61, 90-92), 

preocupam-se com o que pode acontecer com a criança à noite, depertam por qualquer 

barulho estranho que tenham ouvido, acordam para dar medicação de uso regular, 

trocar de posição, alimentar, arrumar a criança no leito e, assim, tanto o dia quanto a 

noite são voltados à criança.  

Os CPC despertam mais do que os CS e não conseguem descansar de forma 

adequada. Rowe et al., Duxbury et al.  e Maltzer et al. relataram alterações do padrão 

de sono e sonolência diurna excessiva entre cuidadores, principalmente de pessoas 

com demência e crianças com doenças crônicas como fibrose cística e dependentes de 

ventilação mecânica.(92-94)  Os cuidadores demoram mais para dormir, têm redução do 

tempo total de sono, despertam mais vezes durante a noite e, consequentemente, 

apresentam sonolência diurna excessiva (93, 94). 

 A maior sonolência diurna leva ao maior consumo de bebidas cafeinadas que 

deixam a pessoa mais alerta, ajudando a combater a sonolência, restaurando a 

performance e o humor naqueles que sofreram privação do sono e ajuda a diminuir a 

fadiga. No entanto, o abuso tende a agravar ainda mais a dificuldade para dormir, 

provocando mais sonolência diurna.(63, 95). Dependendo da dose consumida, a cafeína 

reduz o tempo total de sono, aumenta a latência de sono e reduz a duração das fases 3 

e 4. A cafeína age como bloqueador dos receptores de adenosina A1 e A2A amplamente 

distribuídos pelo cérebro. Postula-se que o papel da adenosina na homeostase do sono 

seja através da inibição de neurônios colinérgicos no lobo frontal basal que 

normalmente promove o despertar(63).  

 

5.7 Relação entre CPC e abuso de cafeína 

 

Este é o primeiro estudo que tenta relacionar o abuso de bebidas cafeinadas ao 

fato de ser cuidador de criança com debilidade física crônica (PC). Entendemos que as 
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demandas da criança com PC ocorrem também durante a noite, provocando 

interrupções frequentes e crônicas do sono. Como consequência, estes cuidadores 

acabam apresentando sonolência diurna excessiva e, como precisam ficar acordados 

para cuidar da criança também durante o dia, poderiam acabar abusando deste 

componente psicoestimulante.  

O café é a bebida que concentra a maior quantidade de cafeína. O café expresso, 

mais consumido no Brasil, apresenta aproximadamente 100 mg de cafeína em uma 

xícara pequena. Alguns estudos consideram o consumo moderado de cafeína até 3 

xícaras ao dia(63, 95). Em nosso estudo, dividimos em menos de 5 xícaras ao dia, de 

cinco a dez e acima de dez xícaras, o equivalente a mais de 1g de cafeína ao dia.  

De forma geral, os problemas do sono estão associados ao consumo de cafeína. 

O comprometimento do sono causa sonolência diurna e aumento do consumo de 

cafeína, esta, por sua vez, pode piorar o sono. Os indivíduos entram em um ciclo 

vicioso que acaba elevando o consumo desta substância. Os que mais relatam 

sonolência diurna excessiva são também os maiores consumidores. O uso regular, 

mesmo em baixas doses, pode provocar distúrbios do sono e contribuir para a queixa 

de insônia de algumas pessoas(63). 

 O uso de bebidas descafeinadas ou a interrupção do consumo desta substância 

melhora a qualidade do sono e aumenta sua duração(96). Portanto, seria recomendado 

aos CPC a redução no consumo de bebidas cafeinadas, principalmente próximo do 

horário de dormir.  

Em nosso estudo, o consumo de café não mostrou relação estatística significativa 

com a sonolência diurna excessiva e os índices de Epworth. Talvez o fato de termos 

considerado um número elevado de xícaras de café por dia este resultado não tenha 

tido significância estatística. Além disto, no Brasil, o café é a bebida mais consumida 

depois da água e talvez por isso não tenham sido observadas diferenças significativas 

entre os dois grupos do estudo. 
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5.8 Relação das características clínicas das crianças com PC com asiedade e 

depressão nos cuidadores 

 

Foram consideradas para esta análise o grau de disfunção da criança pela escala 

de GMFCS, o número de reabilitações que esta criança realizava, a presença e o 

número de comorbidades que a criança apresentava (déficit mental, auditivo, visual, 

epilepsia) e vimos que as características clínicas das crianças não influenciaram nas 

questões ansiedade e depressão do cuidador. 

A maioria dos estudos refere que as características da doença da criança 

exercem influência sobre a questão psicológica do cuidador. A grande maioria 

considera apenas o comportamento da criança e não sua dependência funcional, como 

no estudo de Raina et al. de 2005, outros consideram a incapacidade fucional e não a 

gravidade da doença como Canning et al.  em 1996(25, 72). 

Os trabalhos realizados por Manuel et al. em 2003, por Wallander et al.  em 1990 

e por Hamzat e Mordi em 2007 são uns dos poucos existentes que discutem a 

dependência funcional da criança e concluem que não há influência sobre a adaptação 

psicológica de seu cuidador.(66, 71, 85)  

Foram encontrados dois trabalho que utilizam o GMFCS e o relaciona à saúde do 

CPC. O primeiro publicado por Raina et al em 2005 conclui que o comportamento e as 

demandas das crianças com PC  pioram os níveis a  a saúde física e mental de seus 

cuidadores.(25) Por outro lado Hamzat e Mordi na Nigéria, concluiram que o grau de 

disfunção da criança não influencia a saúde de seus cuidadores. Em nosso trabalho 

também encontramos que os diferentes graus de GMFCS não se relacionam aos níveis 

de  depressão e ansiedade, sendo este o primeiro trabalho a sujerir que os níveis de 

funcionalidade da criança PC não exercem influência sobre a adaptação psicológica de 

seus cuidadores.(85) 

O sistema de classificação funcional através do GMFCS é bastante atual. Em 

estudos prévios, a capacidade funcional da criança foi obtida considerando-se aspectos 

isolados, como cuidado pessoal e mobilidade, atividade física e atividades do dia-a-

dia(72). 

Mesmo o predomínio de crianças com HD e com GMFCS de grau V (48%), 

consideradas forma mais graves de PC, não foi o suficiente para influenciar os níveis 
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de depressão e ansiedade dos CPC. Novamente discute-se o motivo desta relação e 

um dos poucos trabalhos relatados foi o de Manuel et al. que atribuiu a questões 

estatísticas os resultados encontrados. No entanto, a fé, a esperança, o dom da 

maternidade e a busca constante de proporcionar o bem-estar aos seus filhos, que já 

foram discutidos previamente, são fatores que parecem auxiliar os pais a lidar com a 

deficiência da criança(86).  

Outro fator importante de ser destacado é que a mãe destas crianças, a maioria 

mães solteiras ou divorciadas/separadas, acaba por receber do governo um auxílio 

doença para ajudar nas despesas da criança. Este auxílio, de um salário mínimo, 

passa a ser a única fonte de renda oficial da família.  

A maioria das mães entrevistadas disseram não trabalhar de forma regular, no 

entanto, faziam algum tipo de trabalho extra, muitas vezes em casa mesmo, nas horas 

vagas do dia, para incrementar a renda. Não declaram esta renda ao governo para 

continuar a receber o benefício (algumas temeram inclusive relatar isto durante a 

entrevista, pois acharam que poderia ser uma forma de denúncia). Assim sendo, 

apesar da criança não permitir que as mães se dediquem à vida profissional, elas 

passam a ser um arrimo de renda da família e, portanto, a mãe continua sem procurar 

emprego regular para continuar a receber seu benefício. Para muitas, o auxílio 

governamental é maior do que o salário que receberiam. Sair para trabalhar fora 

passaria a ser desvantagem em algumas situações. 
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6. CONCLUSÕES 
 

 

• Cuidadores de crianças com diagnóstico de PC apresentam índices mais 

elevados de depressão e ansiedade do que CS; 

• CPC apresentam mais insônia e sonolência excessiva diurna do que CS; 

• O fator cuidador de criança com PC mostrou-se um fator isolado para a maior 

prevalência das desordens depressão e ansiedade entre eles; 

• CPC apresentam maior dificuldade para dormir, mais despertares e mais 

sonolência diurna, porém não se confirmou o maior abuso de bebidas cafeinadas 

(principalmente café) e, esta relação sono-depressão-ansiedade, mostrou-se 

extremamente congruente, sendo o fator cuidador de PC a variável isolada de maior 

influência nesses índices.  

• Não foram encontradas diferenças estatísticas entre os grupos, quanto aos 

índices socioeconômicos do cuidador, que tenham influenciado  os resultados dos 

níveis de depressão, ansiedade e sonolência diurna entre os cuidadores; 

• Os fatores relacionados a doença da criança como comorbidades, número de 

reabilitações, número de horas semanais dedicadas a criança pelo cuidador, e grau de 

funcionamento, através do GMFCS, não influenciaram os resultados quanto aos níveis 

de depressão, ansiedade e sonolência diurna. 
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7. ANEXOS 

 

 

Anexo 1. Sistema de classificação funcional da motricidade grosseira (Gross 

motor function classification system) 

 

 

Antes do segundo ano de vida 

Nível I - A criança se move para sentar e para sair da posição sentada no chão, senta sem apoio das mãos , engatinha 

com apoio das mãos e joelhos, se apoiam  para ficar em pé e anda com apoio. Andam entre 18 meses e dois anos de 

idade sem necessidade de assitência. 

Nível II- A criança consegue sentar no chão, mas pode necessitar o uso das mãos para manter o equilíbrio. Arrasta-

se sobre o abdômen ou engatinha com apoio das mãos e joelhos. Podem se apoiar para ficar em pé e dá alguns 

passos segurando nos móveis. 

Nível III- Conseguem sentar no chão se tiver apoio dorsal. Rola e se arrasta sobre o abdômen. 

Nível IV- A criança tem controle de tronco, mas precisa de suporte no chão para sentar. Podem rolar para a posição 

supina e podem rolar para a posição prona. 

Nível V- O comprometimento físico impede o controle de movimento voluntário. Não conseguem manter a cabeça e 

o tronco em posição antigravitária quando sentados ou em posição prona. Precisam de ajuda de adulto para rolar. 

 

 

Entre o segundo e o quarto ano de vida  

Nível I- A criança senta no chão sem apoio das mãos para manipular objetos. Conseguem sentar e ficar em pé sem 

auxílio de um adulto. A criança anda como forma de locomoção preferida sem necessidade de assitência. 

Nível II- A criança consegue sentar no chão, mas pode ter dificuldade para manter o equilíbrio quando solta as duas 

mãos para manipular objetos. Conseguem se apoiar para ficar em pé em uma superfície estável. As crianças 

engatinham com apoio das mãos e dos joelhos em um padrão recíproco, cruzam segurando nos móveis e andam com 

assistência para locomoção como método de locomoção preferido. 

Nível III- Sentam-se no chão com formato em W (sentam sobre os membros inferiores fletidos e rodados 

internamente) e podem necessitar de ajuda de um adulto para conseguir sentar. As crianças se arrastam sobre o 

abdômen ou engatinham com apoio das mãos e joelhos (geralmente sem movimento recíproco dos membros 

inferiores) como método preferido de locomoção. Podem se apoiar para ficar em pé em uma superfície estável para 
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cruzar distâncias curtas. As crianças podem andar pequenas distâncias dentro de casa com auxílio de aparelhos e 

assitência de um adulto para se guiar e virar. 

Nível IV- A criança senta no chão quando colocada, mas não consegue se manter alinhada e equilibrada sem o uso 

das mãos como apoio. Frequentemente, precisam de aparelhos para ficar sentadas ou em pé. Automobilidade para 

pequenas distâncias (em um quarto) é adquirida através de movimentos como rolar, arrastar-se sobre o abdômen, ou 

engatinhar sobre os joelhos e mãos sem um movimento recíproco das pernas. 

Nível V- Os comprometimentos físicos restringem os movimentos voluntários e a habilidade em manter a cabeça e o 

tronco em posições antigravitárias. Todas as áreas da função motora estão comprometidas. 

Nível V- O comprometimento físico restringe movimentos voluntários e a habilidade em manter a cabeça e o tronco 

em posturas antigravitárias. Todas as áreas da função motora estão limitadas. As limitações funcionais para sentar-se 

e ficar em pé não são totalmente compensadas pelo uso de equipamentos ou tecnologia de assitência. A criança não 

tem mobilidade independente e são transportadas. Algumas crianças adquirem automobilidade quando usam uma 

cadeira de rodas automática com adaptações extensoras. 

 

 

Entre quatro e seis anos de idade 

Nível I- A criança consegue entrar e sair, e sentar-se sem necessidade de apoio das mãos. A criança se move do chão 

e da posição sentada na cadeira para a posição ortostática sem necessidade de usar objetos como suporte. A criança 

anda dentro de casa e sobe escadas. Começa a apresentar habilidade para correr e pular. 

Nível II- A criança senta-se em uma cadeira sem o uso das mãos que podem ficar livres para manipular objetos. 

Conseguem se mover da posição sentada no chão e sentada na cadeira para a posição ortostática, mas precisam de 

uma superfície estável para se empurrarem ou puxarem sobre seus braços. Andam sem assitência dentro de casa e 

em trechos curtos em superfícies planas fora de casa. Sobem escadas segurando no corrimão, mas são incapazes de 

correr ou pular. 

Nível III- A criança senta em cadeira normal, mas pode precisar se suporte de pelve e tronco para maximizar a 

função das mãos. Conseguem sentar na cadeira e sair dela usando uma superfície estável para se puxar ou empurrar 

sobre seus braços. A criança anda com auxílio de equipamentos em superfícies niveladas e sobem escadas com 

auxílio de um adulto. A criança é frequentemente transportada quando viaja longas distâncias ou fora de casa em 

terrenos irregulares. 

Nível IV- A criança senta em uma cadeira, porém necessita de apoio adaptativo para o tronco para maximizar a 

função das mãos. A criança senta e sai da cadeira com assitência de um adulto ou de uma superfície estável para se 

empurrar ou puxar com as mãos. Podem, no máximo, andar pequenas distâncias com andador e supervisão de um 

adulto, mas tem dificuldade para virar e manter o equilíbrio em superfícies irregulares. As crianças são transportadas 

na comunidade. A criança pode atingir automobilidade usando uma cadeira elétrica automática. 

Nível V- O comprometimento físico restringe o controle de movimentos voluntários e a habilidade de manter a 

cabeça e o tronco em posição antigravitária. Todas as áreas da função motora são limitadas. As limitações 

funcionais para sentar e ficar em pé não são totalmente compensadas pelo uso de equipamentos adaptativos ou de 
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assitência tecnológica. A criança não tem condições de mover-se de forma independente e é transportada. Algumas 

crianças conseguem se locomover usando cadeira de rodas automática com adaptações extensoras. 

 

 

Entre seis e doze anos de idade  

Nível I- A criança entra e sai de casa, sobe escadas sem limitações. A criança pode realizar atividades motoras 

grosseiras que inclui correr e saltar, mas com menor velocidade, equilíbrio e coordenação. 

Nível II- A criança entra e sai de casa, sobe escadas segurando no corrimão, mas com limitações para andar em 

superfícies irregulares e inclinadas, andar em multidões ou espaços confinados. As crianças têm, na melhor das 

hipóteses, uma habilidade mínima para realizar atividades motoras grosseiras como pular e correr. 

Nível III- A criança anda em casa e fora de casa em superfícies planas, com dispositivo para mobilidade assistida. A 

criança pode subir escadas segurando no corrimão. Dependendo da função dos membros superiores, podem 

empurrar a cadeira de rodas manual ou são transportadas quando viajam longas distâncias ou fora de casa em 

terrenos irregulares. 

Nível IV- A criança pode manter os mesmos níveis de funções obtidas antes dos seis anos ou se apoiar sob uma 

cadeira de rodas para se locomover em casa, na escola ou na comunidade. A automobilidade pode ser obtida com 

uso de cadeira de rodas automática.  

Nível V- O comprometimento físico restringe o controle de movimento voluntário e a habilidade de manter o tronco 

e a cabeça em posições antigravitárias. Todas as áreas da função motora estão limitadas. A limitações funcionais 

para sentar e ficar em pé são compensadas através do uso de equipamentos adaptativos e teCSologia assistida. A 

criança não consegue ter automobilidade e é transportada. Às vezes, a automobilidade pode ser obtida através do uso 

de cadeiras de rodas automáticas com extensões. 

 

 

Diferenças entre os níveis I e II  

Comparando-se a crianças do nível I, as crianças do nível II têm limitações para realizar movimentos de transição de 

forma fácil; andar fora de casa e na comunidade; e necessidade de equipamentos que auxiliem na mobilidade, 

quando começam a andar, e na qualidade de movimentos grosseiros, como correr e pular. 

 

 

Diferenças entre níveis II e III  

As diferenças são percebidas no grau de aquisição de mobilidade funcional. A criança no nível III precisa de 

equipamentos que auxiliem na mobilidade e frequentemente órteses para andar, enquanto crianças do nível II não 

precisam deste auxílio após os 4 anos.  
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Dferenças entre os níveis III e IV 

Diferenças na habilidade em sentar e se mover existem, mesmo com o uso de tecnologia assitida. A criança de nível 

III senta de forma independente, movimenta-se de forma independente no chão e anda com auxílio de aparelhos. 

Crianças de nível IV têm as funções de sentar (geralmente com suporte) e de se movimentar bastantes limitadas. As 

de nível IV são mais susceptíveis a serem transportadas ou ao uso de cadeiras de rodas automáticas. 

 

 

Diferenças entre os níveis IV e V 

Para a criança em nível V falta independência até mesmo para coisas básicas como manter-se em postura 

antigravitária. Automobilidade é adquirida somente se a criança aprender a operar a cadeira de rodas automática.  
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Anexo 2. Critérios diagnósticos de insônia modificados de Peres et al.(75) 

 

A. Dificuldade em iniciar ou manter o sono. 

B. A insônia ocorre, pelo menos, três vezes por semana, por, pelo menos, um mês. 

C. A insônia resulta em interferência do funcionamento pessoal na vida diária. 
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Anexo 3. Escala de sonolência excessiva de Epworth 

 

EPWORTH: em relação à sua chance de cochilar nos diversos exemplos de situações abaixo: 

 Nenhuma 

chance 

Pequena 

chance 

Chance 

Média 

Grande 

chance 

Sentado e lendo     

Assistindo a TV     

Sentado em lugar público (igreja, sala de espera)     

Como passageiro de carro, trem ou ônibus, andando por 1 hora     

Deitando-se para descansar à tarde, quando as circunstâncias 

permitem 

    

Sentado conversando com alguém     

Sentado após o almoço (sem álcool)     

No carro, enquanto para por alguns minutos no trânsito     
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Anexo 4. Inventário de ansiedade estado-traço 

 

AVALIAÇÃO DO TRAÇO DE ANSIEDADE (IDATE-T) 

Leia cada pergunta e faça um círculo em redor do número à direita que melhor indicar como você geralmente se sente. 

Não gaste muito tempo numa única afirmação, mas tente dar a resposta que mais se aproximar de como você se sente 

geralmente. 

 

AVALIAÇÃO 

Muitíssimo ....4  Bastante .........3    Um pouco.............2     Absolutamente não .....1 

 

1. Sinto-me bem.............................................................................. 1 2 3 4 

2. Canso-me facilmente.................................................................... 1 2 3 4 

3. Tenho vontade de chorar............................................................. 1 2 3 4 

4. Gostaria de poder ser tão feliz quanto os outros parecem ser....... 1 2 3 4 

5. Perco oportunidades porque não consigo tomar decisões 

rapidamente................................................................................. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

6. Sinto-me descansado (a).............................................................. 1 2 3 4 

7. Sinto-me calmo (a), ponderado (a) e senhor (a) de mim mesmo... 1 2 3 4 

8. Sinto que as dificuldades estão se acumulando de tal forma que não as consigo 

resolver................................................................ 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

9. Preocupo-me demais com coisas sem importância........................ 1 2 3 4 

10. Sou feliz...................................................................................... 1 2 3 4 

11. Deixo-me afetar muito pelas coisas.............................................. 1 2 3 4 

12. Não tenho muita confiança em mim mesmo (a)............................ 1 2 3 4 

13. Sinto-me seguro (a)..................................................................... 1 2 3 4 

14. Evito ter que enfrentar crises ou problemas.................................. 1 2 3 4 

15. Sinto-me deprimido (a)................................................................ 1 2 3 4 

16. Estou satisfeito (a) ...................................................................... 1 2 3 4 

17. Às vezes ideias sem importância me entram na cabeça e ficam-me 

preocupando............................................................................... 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

18. Levo os desapontamentos tão a sério que não consigo tirá-los da 

cabeça......................................................................................... 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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19. Sou uma pessoa estável............................................................... 1 2 3 4 

20. Fico tenso (a) e perturbado (a) quando penso em meus problemas do 

momento................................................................ 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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AVALIAÇÃO DO ESTADO DE ANSIEDADE (IDATE-E) 

 

Leia cada pergunta e faça um círculo ao redor do número à direita da afirmação que melhor indicar como você se sente 

neste momento. 

Não gaste muito tempo numa única afirmação, mas tente dar uma resposta que mais se aproxime de como você se sente neste 

momento. 

 

      

                                              AVALIAÇÃO: 

 

   Muitíssimo ....4  Um pouco....................2   Bastante .........3  Absolutamente não .....1 

 

1.  Sinto-me calmo (a)........................................................... 1 2 3 4 

2.  Sinto-me seguro (a) ......................................................... 1 2 3 4 

3.  Estou tenso (a) ................................................................ 1 2 3 4 

4.  Estou arrependido (a)....................................................... 1 2 3 4 

5. Sinto-me à vontade ......................................................... 1 2 3 4 

6.  Sinto-me perturbado (a) .................................................. 1 2 3 4 

7.  Estou preocupado (a) com possíveis infortúnios .............. 1 2 3 4 

8.  Sinto-me descansado (a) .................................................. 1 2 3 4 

9.  Sinto-me ansioso (a) ........................................................ 1 2 3 4 

10.  Sinto-me “em casa”.......................................................... 1 2 3 4 

11.  Sinto-me confiante .......................................................... 1 2 3 4 

12.  Sinto-me nervoso............................................................. 1 2 3 4 

13. Estou agitado................................................................... 1 2 3 4 

14. Sinto-me uma pilha de nervos........................................... 1 2 3 4 

15. Estou descontraído (a)..................................................... 1 2 3 4 

16. Sinto-me satisfeito (a) ..................................................... 1 2 3 4 

17. Estou preocupado (a) ...................................................... 1 2 3 4 

18. Sinto-me superexcitado (a) e confuso (a)......................... 1 2 3 4 

19. Sinto-me alegre................................................................ 1 2 3 4 

20. Sinto-me bem................................................................... 1 2 3 4 
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Anexo 5. Inventário de depressão de Beck 

 

INVENTÁRIO DE DEPRESSÃO DE BECK (BDI) 

Este questionário consiste em 21 grupos de afirmações. Depois de ler cuidadosamente cada grupo, faça um 

círculo em torno do número (0, 1, 2 ou 3) diante da afirmação, em cada grupo, que descreve melhor a 

maneira como você tem se sentido nesta semana, incluindo hoje. Se várias afirmações num grupo 

parecerem se aplicar igualmente bem, faça um círculo em cada uma. Tome o cuidado de ler todas as 

afirmações, em cada grupo, antes de fazer a sua escolha. 

1. 0 Não me sinto triste. 

    1 Eu me sinto triste. 

    2 Estou sempre triste e não consigo sair disso. 

    3 Estou tão triste ou infeliz que não consigo suportar.  

2. 0 Não estou especialmente desanimado quanto ao futuro. 

    1 Eu me sinto desanimado quanto ao futuro. 

    2 Acho que nada tenho a esperar. 

    3 Acho o futuro sem esperança e tenho a impressão de que as coisas não podem melhorar. 

3. 0 Não me sinto um fracasso. 

    1 Acho que fracassei mais do que uma pessoa comum. 

    2 Quando olho para trás, na minha vida, tudo o que posso ver é um monte de fracassos. 

    3 Acho que, como pessoa, sou um completo fracasso. 

4. 0 Tenho tanto prazer em tudo como antes. 

    1 Não sinto mais prazer nas coisas como antes. 

    2 Não encontro um prazer real em mais nada. 

    3 Estou insatisfeito ou aborrecido com tudo.  

5. 0 Não me sinto especialmente culpado. 

    1 Eu me sinto culpado às vezes. 

    2 Eu me sinto culpado na maior parte do tempo. 

    3 Eu me sinto sempre culpado. 

6. 0 Não acho que esteja sendo punido. 

    1 Acho que posso ser punido. 

    2 Creio que vou ser punido.  

    3 Acho que estou sendo punido. 

7. 0 Não me sinto decepcionado comigo mesmo. 

    1 Estou decepcionado comigo mesmo. 

    2 Estou enojado de mim. 

    3 Eu me odeio. 
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8. 0 Não me sinto de qualquer modo pior que os outros. 

    1 Sou crítico em relação a mim devido a minhas fraquezas ou meus erros. 

    2 Eu me culpo sempre por minhas falhas. 

    3 Eu me culpo por tudo de mal que acontece. 

9. 0 Não tenho quaisquer ideias de me matar. 

    1 Tenho ideias de me matar, mas não as executaria. 

    2 Gostaria de me matar. 

    3 Eu me mataria se tivesse oportunidade. 

10. 0 Não choro mais que o habitual. 

      1 Choro mais agora do que costumava. 

      2 Agora, choro o tempo todo. 

      3 Costumava ser capaz de chorar, mas agora não consigo mesmo que o queira.  

11. 0 Não sou mais irritado agora do que já fui. 

      1 Fico molestado ou irritado mais facilmente do que costumava. 

      2 Atualmente me sinto irritado o tempo todo. 

      3 Absolutamente não me irrito com as coisas que costumavam irritar-me. 

12. 0 Não perdi o interesse nas outras pessoas. 

      1 Interesso-me menos do que costumava pelas outras pessoas. 

      2 Perdi a maior parte do meu interesse nas outras pessoas. 

      3 Perdi todo o meu interesse nas outras pessoas.  

13. 0 Tomo decisões mais ou menos tão bem como em outra época. 

      1 Adio minhas decisões mais do que costumava.  

      2 Tenho maior dificuldade em tomar decisões do que antes. 

      3 Não consigo mais tomar decisões. 

14. 0 Não sinto que minha aparência seja pior do que costumava ser.  

      1 Preocupo-me por estar parecendo velho ou sem atrativos.  

      2 Sinto que há mudanças permanentes em minha aparência que me fazem parecer sem atrativos. 

      3 Considero-me feio.  

15. 0 Posso trabalhar mais ou menos tão bem quanto antes. 

      1 Preciso de um esforço extra para começar qualquer coisa. 

      2 Tenho de me esforçar muito até fazer qualquer coisa. 

      3 Não consigo fazer nenhum trabalho. 

16. 0 Durmo tão bem quanto de hábito. 

      1 Não durmo tão bem quanto costumava. 

      2 Acordo uma ou duas horas mais cedo do que de hábito e tenho dificuldade para voltar a dormir. 

      3 Acordo várias horas mais cedo do que costumava e tenho dificuldade para voltar a dormir. 
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17. 0 Não fico mais cansado que de hábito. 

      1 Fico cansado com mais facilidade do que costumava. 

      2 Sinto-me cansado ao fazer quase qualquer coisa. 

      3 Estou cansado demais para fazer qualquer coisa. 

18. 0 Meu apetite não está pior do que de hábito.  

      1 Meu apetite não é tão bom quanto costumava ser.  

      2 Meu apetite está muito pior agora.  

      3 Não tenho mais nenhum apetite. 

19. 0 Não perdi muito peso, se é que perdi algum ultimamente.  

      1 Perdi mais de 2,5 Kg. 

      2 Perdi mais de 5,0 Kg. 

      3 Perdi mais de 7,5 Kg.  

Estou deliberadamente tentando perder peso, comendo menos: SIM ( ) NÃO ( ) 

20. 0 Não me preocupo mais que o de hábito com minha saúde. 

      1 Preocupo-me com problemas físicos como dores e aflições ou perturbações no estômago ou prisão de 

ventre. 

      2 Estou muito preocupado com problemas físicos e é difícil pensar em outra coisa que não isso. 

      3 Estou tão preocupado com meus problemas físicos que não consigo pensar em outra coisa. 

21. 0 Não tenho observado qualquer mudança recente em meu interesse sexual. 

      1 Estou menos interessado por sexo que costumava. 

      2 Estou bem menos interessado em sexo atualmente.  

      3 Perdi completamente o interesse por sexo. 
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Anexo 6.  Questionários médicos aplicados  

 

 

 

SETOR DE NEUROLOGIA INFANTIL 

PROJETO DE PESQUISA – AVALIAÇÃO DE COMORBIDADES PSÍQUICAS EM CUIDADORES DE CRIANÇAS COM PARALISIA 

CEREBRAL 

 

 

- DADOS DA CRIANÇA DO GRUPO CONTROLE 

Data de nascimento:   ___ / ___ / ______  

Nome: ______________________________________________  Sexo:   M F Telefone: ___________  

 
 
- DADOS DOS CUIDADORES DO GRUPO CONTROLE 

Data da avaliação: ___ / ___ / ______    Data de nascimento: ___ / ___ / ______ Parentesco: ________________ 

Nome: ______________________________________________________________________   Sexo:   M F 

Idade: _______         Naturalidade: __________________         Raça: branca (   )   negra (   )   oriental (   )   outra ______ 

Endereço: ___________________________________________________ Nº______ Apt.:______ CEP: _____________ 

Cidade: ________________________ Estado: ______    Tel. residencial: (__)______-______ Celular: (__)______-_____ 

Escolaridade: _____________________ Período no trabalho: matutino (  )  vespertino (  )  noturno (  )   integral (  ) 

Número de horas de trabalho: ______ / semana  Renda familiar: _____________ salários mínimos 

Auxílio: (  ) governamental (  ) ONG ou OCIP (  ) Igreja (  ) Outro 

Situação marital: os genitores são casados / união consensual (   )       divorciados / vivem separados (   )      viúvo(a) (   ) 

Obs: se divorciados ou viúvos, há quanto tempo ocorreu a separação ou óbito do(s) cônjuges(s): ___________________ 

 

História (preencher apenas com dados não-constantes do questionário abaixo): ________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Quantas horas por dia você se dedica ao seu filho: _______ 

Já recebeu de algum médico o diagnóstico de depressão (   )         Você se considera ansioso (   ) 

É responsável pelo cuidado da saúde de alguma outra pessoa: (   ) não  (   ) sim – quantos e quem são: _______ 

 ________________________________________________________________________________________________ 

 

SONO: hora que vai para cama: __________    hora de dormir:__________   hora de acordar: _______  

                          Nº de despertares: _____ tempo: _____minutos   ronco (  )   sonolência diurna (  )    mov. perna (  )  

                          bruxismo (  )  sonambulismo (  ) terror noturno (  )   outro: _____________________________________ 

                          Se tivesse oportunidade: hora que dormiria:____________ hora que acordaria: __________ 

  Dificuldade em iniciar ou manter o sono (  ) __________/ semana 
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Dieta especial (  ) qual _____________________________ 

Bebidas cafeinadas:  café (  )  ____ xícaras de café/dia     refrigerante (  )   _____ ml de refrigerante/dia 

Drogas ilícitas: (  ) qual _____________________________________________________________________________     

Antecedentes pessoais mórbidos: _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Estilo de vida: exercícios físicos (  ) tipo___________________por______minutos_______vezes por semana  

                                                         tipo___________________por______minutos_______vezes por semana 

 

 

PA: _____/_____  Peso: ________ kg  Altura: __________ cm   IMC: _______ 
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SETOR DE NEUROLOGIA INFANTIL 

PROJETO DE PESQUISA – AVALIAÇÃO DE COMORBIDADES PSÍQUICAS EM CUIDADORES DE CRIANÇAS COM PARALISIA 

CEREBRAL 

 

- DADOS DA CRIANÇA COM PARALISIA CEREBRAL 

Data de nascimento:   ___ / ___ / ______ Ano em que se detectou que a criança tinha um problema: __________  

Nome: ______________________________________________  Sexo:   M F Telefone: ___________  

Diagnóstico etiológico: ______________________________________________________________________________ 

Comorbidades e deficiências: ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Padrão de Espasticidade 

(   ) Diparesia        (   ) Dupla hemiparesia     (   ) Paraparesia    (   ) Hemiparesia:  E D (   ) Tetraparesia 

(   ) Outro: ________________________________________________________________________________________ 

Terapias Utilizadas 
 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira Sábado 

Fisioterapia       
Terapia Ocupacional       

Fonoaudiologia       
Hidroterapia       
Equoterapia       

 

Acessórios (talas, órteses, muletas, cadeira de rodas): _______________________________________________________________ 
 
Medicações em uso: __________________________________________________________________________________________ 
 
Cirurgias: ___________________________________________________________________________________________________ 
 

 
GMFCS 

 
Faixa etária: _____________   Nível de funcionalidade: _______ 

 
 

- DADOS DOS CUIDADORES DA CRIANÇA COM PARALISIA CEREBRAL 

Data da avaliação: ___ / ___ / ______    Data de nascimento: ___ / ___ / ______ Parentesco: ________________ 

Nome: ______________________________________________________________________   Sexo:   M F 

Idade: _______         Naturalidade: __________________         Raça: branca (   )   negra (   )   oriental (   )   outra ______ 

Endereço: ___________________________________________________ Nº______ Apt.:______ CEP: _____________ 

Cidade: ________________________ Estado: ______    Tel. residencial: (__)______-______ Celular: (__)______-_____ 

Escolaridade: _____________________ Período no trabalho: matutino (  )  vespertino (  )  noturno (  )   integral (  ) 

Número de horas de trabalho: ______ / semana  Renda familiar: _____________ salários mínimos 

Auxílio: (  ) governamental (  ) ONG ou OCIP (  ) Igreja (  ) Outro 

Situação marital: os genitores são casados / união consensual (   )       divorciados / vivem separados (   )      viúvo(a) (   ) 

Obs: se divorciados ou viúvos, há quanto tempo ocorreu a separação ou óbito do(s) cônjuges(s): ___________________ 

 



73 
 

História (preencher apenas com dados não-constantes do questionário abaixo): ________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Quantas horas por dia você se dedica ao seu filho: _______  Você se sente culpado pelo problema dele (   ) 

Já recebeu de algum médico o diagnóstico de depressão (   )         Você se considera ansioso (   ) 

É responsável pelo cuidado da saúde de alguma outra pessoa: (   ) não  (   ) sim – quantos e quem são: _______ 

 ________________________________________________________________________________________________ 

 

SONO: hora que vai para cama: __________    hora de dormir:__________   hora de acordar: _______  

                          Nº de despertares: _____ tempo: _____min   ronco (  )   sonolência diurna (  )    mov. perna (  )  

                          bruxismo (  )  sonambulismo (  ) terror noturno (  )   outro: _____________________________________ 

                          Se tivesse oportunidade: hora que dormiria:____________ hora que acordaria: __________ 

  Dificuldade em iniciar ou manter o sono (  ) __________/ semana 

 

Dieta especial (  ) qual _____________________________ 

Bebidas cafeinadas:  café (  )  ____ xícaras de café/dia     refrigerante (  )   _____ ml de refrigerante/dia 

Drogas ilícitas: (  ) qual _____________________________________________________________________________     

Antecedentes pessoais mórbidos: _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Estilo de vida: exercícios físicos (  ) tipo___________________por______minutos_______vezes por semana  

                                                         tipo___________________por______minutos_______vezes por semana 

 

 

PA: _____/_____  Peso: ________ kg  Altura: __________ cm   IMC: _______ 
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Anexo 7. Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

SETOR DE NEUROLOGIA INFANTIL 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO AO PACIENTE 

 

AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS DE DEPRESSÃO, ANSIEDADE E SONOLÊNCIA DIURNA EM 
CUIDADORES DE CRIANÇAS COM PARALISIA CEREBRAL 

 

Essas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária neste estudo, que visa a avaliar 
os níveis de depressão, ansiedade e sonolência diurna em cuidadores de crianças com paralisia cerebral e 
compará-los aos níveis encontrados em cuidadores de crianças saudáveis. 

Você responderá um questionário contendo informações pessoais para avaliação de dados 
socioeconômicos. Em seguida, serão interrogados o padrão de sono e sonolência e hábitos de vida. Serão, então, 
avaliados sua pressão arterial, peso e altura. Aos cuidadores de crianças com paralisia cerebral, serão também 
solicitadas informações sobre a criança quanto à caracterização da doença e fatores associados a ela. 

Deverão ser preenchidos (ou respondidos à médica ou psicóloga envolvidas no estudo) os inventários de 
avaliação dos níveis de depressão e ansiedade, chamados inventário de depressão de Beck e inventário ansiedade 
traço-estado, respectivamente. 

Não haverá qualquer desconforto físico ou risco aos participantes; os dados serão obtidos individualmente, 
podendo ocorrer apenas desconforto para responder a algumas questões de cunho pessoal presente nos 
inventários. 

Este estudo visa a contribuir para o conhecimento médico e para o futuro do tratamento dos cuidadores de 
crianças com paralisia cerebral que sofrem grandes exigências pelas condições que a vida lhe impõe, recebendo, 
muitas vezes, pouca atenção às suas próprias necessidades.  

A paralisia cerebral é uma desordem do desenvolvimento neurológico de causa multifatorial, que tem início 
nos primeiros meses de vida. Pode apresentar-se apenas como um comprometimento do desenvolvimento motor, 
mas, na maioria das vezes, associa-se a déficit visual, auditivo, intelectual e epilepsia. 

Grande parte dos cuidadores de crianças com paralisia cerebral apresenta uma associação muito frequente 
com ansiedade, depressão, dificuldades com o sono (insônia), cansaço (fadiga), dificuldades na relação conjugal 
e obesidade, sendo fatores importantes na qualidade de vida dos cuidadores.  

A qualquer etapa do estudo você terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para 
esclarecimento de qualquer dúvida.  

Não haverá despesas decorrentes da sua participação na pesquisa, portanto não haverá qualquer 
ressarcimento ou indenização. 

Você tem total liberdade de sair do estudo a qualquer momento, sem prejuízo do seu atendimento no 
hospital. As informações pessoais serão analisadas em conjunto com as de outros voluntários e serão mantidas 
em absoluto sigilo.  

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram lidas para mim, 
descrevendo o estudo “Avaliação dos níveis de depressão, ansiedade e sonolência diurna em cuidadores de 
crianças com paralisia cerebral”. 
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Contato dos pesquisadores e comissão de ética: 

Dra. Catherine Marx, Fone: 5576-4136. 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)- rua Botucatu, 572- 1⁰ andar cj 14, telefone 5571-1062 

 

 

 

 

 

São Paulo,         de                            de 200__. 

 

 

_________________________              ______________________________ 

       Assinatura do paciente      Assinatura do médico 

 

 

 

 

_________________________              ______________________________ 

    Assinatura do responsável     Nome do responsável e parentesco 

 

 
 
 

_________________________               ______________________________ 

Nome do paciente            Nome do médico 

 

 

 

 

_________________________               ______________________________ 

Nome do paciente            Nome do médico 
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Anexo 8: Aprovação pelo comitê de ética e pesquisa da UNIFESP/EPM 
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Abstract 
 

Purpose: To evaluate depression, anxiety and daily somnolence levels in primary 

caregivers of children with cerebral palsy (CCP) and trace the relationship with their 

social-economic conditions and child neurological characteristics, comparing with 

caregivers of healthy children (CH). 

 Methods: It was a cross-section study with 45 CCP and 50 CH whose children were at 

the age group between six months and 12 years old. To carry out the interviews, a 

semi-structured guide was applied. Questions were about children function level, 

classifying them with help of the GMFCS, rehabilitations undertaken, drugs intake and 

devices. The caregiver answered personal socio-economic questions; time spent with 

the child, self-perception about depressive and anxiety symptoms. Sleep pattern and 

daily somnolence were evaluated with Epworth scale support. In order to diagnose 

depression, Beck depression inventory (BDI) was used, and the anxiety symptoms were 

found out throughout state-trait anxiety inventory (STAI). Caregivers were randomly 

chosen at child neurology ambulatory of the Universidade Federal de São Paulo 

(UNIFESP/EPM). They were personally invited during their child regular consult or were 

asked to attend the interview by phone calls. Comparison with randomly chosen CH in 

general population was carried out.  

Results:  Forty-five CCP and 50 CH were interviewed. The great majority were 

mothers. CCP had lower level of education and also lower income than CH.  They 

devoted many hours a day to take care of their sick child. The CCP find themselves 

more anxious then depressive, which was confirmed through BDI and STAI. Being a 

CCP was a prominent factor to raise depression and anxiety levels. Excessive daily 

somnolence was greatly related to higher depression levels. However, children 

impairments and demands did not influence the results at all. 

Conclusions: Mothers frequently assume the primary caregiving responsibility for a 

child with chronic disease. The caregiver burden does not allow a career or academic 

investment causing even greater financial difficulties. Depression, anxiety symptoms 

and sleep disruption, an association previously described in general population, seems 

to be a usual problem faced by CCP. 
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