
Paralisia Cerebral, O que é?

O termo “Paralisia Cerebral” (PC) refere-se à alteração do
movimento que resulta de uma perturbação no cérebro.
Então, o que significa o termo “paralisia cerebral”? 'Cerebral'
refere-se ao cérebro e 'paralisia' a uma perturbação do
movimento, do controlo muscular e/ou da postura.

O movimento envolve um processo complexo. Levantar-se de
uma cadeira, andar de bicicleta, virar uma página, ligar o
fogão ou até mesmo virar-se para observar o gato envolve
processos que têm inicio no cérebro.

Alguns movimentos são automáticos, como por exemplo
retiramos rapidamente a mão de uma superfície quente,
enquanto outros podem exigir um pensamento complexo,
por exemplo, sair da cama numa manhã fria e húmida.

Muitas doenças e diferentes situações podem afetar os
movimentos de uma criança: alterações no cérebro, na
espinal medula, nos nervos ou nos músculos. Na PC ocorre
uma perturbação, anomalia ou lesão, numa ou mais áreas do
cérebro imaturo.

O termo “paralisia Cerebral” é utilizado quando a
perturbação ocorre numa fase de rápido desenvolvimento
cerebral (antes ou na altura do nascimento, ou numa fase
precoce de vida da criança, até aos 5 anos de idade).

• Cada criança com PC é diferente, o termo “paralisia
cerebral” é como um “guarda chuva” que abarca um
conjunto de diferentes situações.

• As dificuldades nos movimentos podem ir de ligeiras a
graves. A criança pode ter uma ligeira alteração da função
num braço ou perna, e o problema ser quase
impercetível, ou pode ter bastantes dificuldades em
realizar as tarefas do dia-a-dia.

• As crianças com PC podem ter movimentos rígidos,
desajeitados, lentos ou trémulos ou dificuldades de
equilíbrio.

Com que frequência ocorre a PC? A PC ocorre em cerca de 2 -
2,5 por cada 1.000 nados vivos.

Quais são as causas da PC?
A PC está associada a muitos fatores de risco. A manifestação
da lesão dependerá de muitos fatores: quando ocorreu o
insulto (antes, durante ou após o nascimento); o momento
em que ocorreu; o tamanho da lesão; que tipo de lesão foi; a
sua localização no cérebro. Todos esses fatores condicionam
o tipo de perturbação do movimento, as partes do corpo
afetadas e a gravidade dos problemas motores.

Dicas para estabelecer relação com a criança:
Passe algum tempo com a criança, apenas observando-se
mutuamente, procure conhecer os seus movimentos e o
que eles possam significar. Olhe para a criança nos olhos,
mas não force o contato visual, pois isso pode causar
angústia em crianças com temperamento sensível. Com
cuidado, incentive a criança a olhar para si.

Fale com a criança. Habitualmente as crianças gostam de
ouvir uma voz e saber que estão acompanhadas. Dê-lhe
oportunidade de interagir consigo, sorria e brinque com
ela.

Habitualmente as crianças imitam os adultos. Mesmo
crianças muito pequenas ou crianças com dificuldades
cognitivas respondem bem a uma cantiga, a um livro de
histórias, a chocalhos, a um animal de peluche ou a
brinquedos de cores estimulantes. Tente conhecer qual o
comportamento da criança.

As crianças podem ter temperamentos mais fáceis ou mais
difíceis. A criança poderá ter dificuldade em se adaptar
perante uma situação que lhe é desconhecida. Quando é
colocada em circunstâncias não habituais, explique-lhe com
calma o que se passa, ajude-a a relaxar e a confiar em si.

Perante uma situação stressante as crianças necessitam de
encontrar forma de se acalmarem. Os cuidadores
necessitam de estar conscientes de que a criança precisa de
se preparar e de se ajustar ao que é novo e diferente.

Prepare a criança para o que lhe vai acontecer. Tente ajustar
a sua linguagem ou utilize gestos para lhe explicar o que se
irá passar. Se a criança estiver nervosa ou stressada acalme-
a o mais rapidamente possível.

Não se preocupe se cometer algum erro, ninguém é
perfeito. Não tenha medo de pedir ajuda.

As crianças com PC têm as mesmas necessidades de amor,
carinho e aceitação que todas as crianças e,
comparativamente com as outras crianças, têm mais
semelhanças que diferenças.

Consequências da perturbaçãomotora.
A criança com PC pode apresentar diferentes tipos de
perturbação do movimento: tónus postural aumentado
(hipertonia ou espasticidade), tónus postural diminuído
(hipotonia), tónus flutuante (atetose), uma mistura destes
(distonia) ou tremor (ataxia). A expressão dessas lesões fará
com que a criança com PC apresente posturas e movimentos
atípicos.
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Consequências da perturbação motora Crianças com Paralisia Cerebral

Gravidade dos problemas motores globais.
O sistema de classificação “Gross Motor Function
Classification System” fornece informações sobre os
problemas de motricidade global das crianças com PC, tendo
por base a sua capacidade funcional e as suas necessidades
de ajudas técnicas para a locomoção. Tem cinco níveis:
crianças nos níveis 1 e 2 andam de forma autónoma, crianças
no nível 3 geralmente necessitam de andarilho ou de
canadianas, crianças nos níveis 4 e 5 utilizam cadeira de
rodas.

Dificuldades no control da baba.
As crianças costumam babar-se nos primeiros anos de vida,
isso pode persistir nas crianças com PC devido a problemas no
controle dos músculos ao redor da boca. Estas dificuldades
estão frequentemente associadas a dificuldades em comer e
beber e na expressão pela fala.

Que outras dificuldades pode ter a criança?

Epilepsia.
Cerca de uma em cada três crianças com PC tem epilepsia, que
pode expressar-se por diferentes tipos de convulsões. Após um
cuidadoso processo de diagnóstico, é feita a prescrição de
medicação específica. Algumas crianças podem ter apenas
convulsões ocasionais, noutras o problema pode ser mais
persistente.

Défice intelectual ou dificuldades de aprendizagem.
As crianças com PC podem apresentar uma grande amplitude
de competências intelectuais. As crianças com graves
handicaps motores podem ter inteligência normal.

Dificuldades perceptivas.
Algumas crianças com PC podem ter dificuldades perceptivas,
como por exemplo, podem ter dificuldade em avaliar o
tamanho e a forma de objetos ou ter noção das distâncias.

Dificuldades visuais ou auditivas.
Os problemas visuais incluem estrabismo, que pode implicar a
necessidade de oclusão de um olho, de aplicação de pingos ou
de uma intervenção cirúrgica. Os erros refratários, como a
miopia, podem implicar a utilização de óculos. Além disso,
algumas crianças com PC têm dificuldades na visão devido a
lesões na região do cérebro que controla a visão, denominada
deficiência visual cortical.

As crianças com PC raramente têm problemas auditivos. Estes
podem ser de diferentes tipos. Algumas crianças com perca
auditiva grave ou profunda tem colocado implantes cocleares.
A audição é de vital importância para o desenvolvimento da
expressão pela fala e da comunicação.

Dificuldades na expressão pela fala e na linguagem.
O desenvolvimento da linguagem envolve vários aspectos,
incluindo aprender a controlar os movimentos dos lábios e a
aquisição das competências cognitivas necessárias.
Algumas crianças com PC não terão dificuldades em aprender
a falar; outras necessitarão de meios alternativos e
aumentativos para a comunicação. Estes meios devem ser
tidos em conta perante crianças com graves dificuldades na
expressão pela fala, com especial atenção para as que não
conseguem expressar adequadamente os seus pensamentos
e as suas ideias.

Problemas de saúde.
As crianças com PC têm os mesmos problemas de saúde que as
outras crianças da mesma idade e têm a mesma propensão
para ter constipações, resfriados e outras doenças comuns na
infância. Algumas crianças com PC grave podem ter alguns
problemas de saúde específicos:

• Obstipação (é importante que esta seja controlada com
dieta adequada, com reforço de fibras e líquidos).

• Desnutrição, devida a dificuldades de coordenação em
mastigar e engolir.

• Refluxo gastro-esofágico (o alimento volta ao esófago). Os
sintomas podem incluir vómitos, desconforto ou falta de
apetite. Podem ser tomadas algumas medidas
conservadoras, como garantir que a criança fique numa
posição mais vertical após a refeição ou espessar os
líquidos. Por vezes, é utilizada medicação específica para
reduzir o ácido do estomago.

• Dor: algumas crianças com PC grave têm deformidades
ósseas que podem causar dor.

• Infecções respiratórias recorrentes. Isto é mais frequente
em crianças com graves dificuldades em mastigar e engolir
os alimentos.

Mesmo em circunstâncias difíceis, podemos fazer alguma
coisa para ajudar a criança.

Há momentos em que não é possível proteger a criança, e
evitar que ela passe por momentos tensos e stressantes, mas
há sempre forma de a ajudar a preparar-se para lidar com uma
experiência menos boa. Fale com a criança e certifique-se de
que ela sabe que você está lá para a ajudar.

Mesmo se a criança não conseguir entender tais explicações,
devido à idade ou ao nível de deficiência cognitiva, vale a pena
conversar calmamente com a ela e tentar que ela relaxe; tente
ajudá-la através de técnicas específicas, que podem incluir
massagem, música suave ou brinquedos multissensoriais.

Aborde e envolva-se com a criança de forma honesta e
verdadeira. Verá que ela reconhece a sua autenticidade e o seu
compromisso.
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Epilepsia

A epilepsia é caracterizada pela repetição das crises

convulsivas e pode incluir um único sintoma ou

apresentar sintomatologia complexa. Cerca de uma em

cada três crianças com PC tem epilepsia e podem

apresentar diferentes tipos de convulsões. Algumas

crianças podem ter apenas convulsões ocasionais,

enquanto em outras o problema pode ser mais

persistente. Não é uma doença contagiosa.

Situações que podem contribuir para o

aparecimento de crises epilépticas:

Infecções recorrentes ou febre; jejum prolongado;

privação de sono; uso excessivo de álcool; ambientes

com estímulos luminosos extremos e repetitivos;

ansiedade excessiva; cansaço excessivo.

As descargas epilépticas responsáveis pelas crises

motoras podem permanecer localizadas numa pequena

área do cérebro ou podem espalhar-se e envolver áreas

vizinhas.

As convulsões podem ser clónicas (repetitivas e

rítmicas) ou tónicas (um segmento corporal fica mais

rígido), localizadas (por exemplo num membro) ou

generalizadas (envolvendo todo o corpo da criança).

Em algumas crises as convulsões permanecem

estreitamente localizadas, noutras podem evoluir para

crises generalizadas. Qualquer parte do corpo pode ser

afetada. As convulsões podem variar em duração, de

alguns segundos a várias horas.

Geralmente as crianças com epilepsia necessitam de

tomar medicação diariamente, esta toma deve ser

sempre respeitada com todo o cuidado. Algumas dessas

crianças também prescrita a toma de medicamentos

específicos em S.O.S., quando ocorre uma convulsão.

O que fazer se ocorrer uma convulsão:

O principal objectivo é proteger a criança. Deve-se

proteger a cabeça e o corpo da criança de potenciais

ferimentos que possam ser provocados por objetos rijos

ou pontiagudos. Afaste qualquer estímulo forte e afaste

as pessoas, evitando aglomerados.

1. Olhe para o seu

relógio e controle há

quanto tempo a

criança está a ter a

convulsão;

2. Mantenha a

criança deitada em

decúbito lateral

esquerdo;

3. Após a crise, possibilite que a criança descanse num

ambiente sereno. Fique perto da criança com uma

atitude calma, para a tranquilizar e para vigiar se

necessita de alguma coisa ou se a convulsão ocorre

novamente.

O que não fazer:

A convulsão tem o seu percurso natural.

Não tente imobilizar a criança.

Quando a criança tiver uma

crise é desadequando tentar

imobilizar a criança. Não tente

parar os movimentos feitos pela

criança.

Não coloque dedos ou

qualquer objeto na boca da

criança, nem aplique

compressas molhadas com

álcool. Não dar nenhum

alimento ou líquido.

Não deve ser feita qualquer

tentativa de abrir a boca ou

tentar introduzir qualquer coisa

na boca da criança. Essas

tentativas podem aumentar o

risco da criança vomitar e, além

disso, causar lesões nos dentes

ou no céu da boca da criança.

Convulsões durante a noite.

O medo de ter uma convulsão, a própria convulsão e até

a medicação para controlá-la podem afetar o sono da

criança.

Nem todas as convulsões noturnas podem ser evitadas,

mas manter-se calmo ajudará a criança a voltar a

dormir, após a convulsão ter passado. Assegurar à

criança que o cuidador vai lidar com a situação, que ela

vai ficar bem e de que é seguro tentar voltar a dormir, é

reconfortante para a criança e facilita que relaxe.
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Posicionamento para dormir:

Encoraje a criança a deitar-se de lado, a menos que, por

alguma razão clínica, a criança tenha indicação de

dormir em determinada posição. Incentive a criança a

deitar-se numa posição tão simétrica quanto confortável,

com a cabeça e os membros apoiados, e posicionados o

mais próximo possível do que é normal para a sua

condição. Não é sugerido que se coloque a criança

numa posição que, embora considerada adequada, lhe

seja desconfortável, mas sim que, respeitando a sua

posição de dormir preferida, se proporcionem os apoios

que favoreçam um posicionamento mais adequado e se

desencorajem posições menos favoráveis.

Crianças com Paralisia Cerebral



Pegar ao colo e transportar (1/2)

Adaptado de: Finnie’s Handling the Young Child with Cerebral Palsy at Home. Eva Bower. Illustrated by Annabel Milne. Fourth Edition. British Library Cataloguing in Publication Data. 2009

Deve ter em consideração como é que a criança irá

reagir à mudança de posição.

As crianças têm o direito de saber o que está prestes a

acontecer-lhes e de serem envolvidas nas respectivas

decisões: no motivo pelo qual ela precisa de ser pegada

ao colo ou transportada e sobre como e quando isso

ocorrerá.

Sempre que possível, deve ser dada à criança a

possibilidade de optar sobre quem lhe pega ao colo ou

quem a transporta, bem como todo o controlo possível

sobre a situação.

Levantar do chão uma criança pequena.

Os cuidadores, através de um posicionamento correcto

e da adequação da sua postura, podem reduzir a tensão

inerente ao movimentar a criança de um nível inferior

para um nível superior.

Colocar e tirar uma criança de um colchão colocado no

chão pode ser perigoso para as costas do cuidador.

Sempre que possível, deve ajoelhar-se perto da criança,

depois role a criança sobre o seu antebraço, colocando

uma segunda mão sob a pélvis da criança, de seguida

levante-a aproximando-a do seu corpo. Deve, então,

colocar-se numa posição semi-ajoelhada, ajustando o

controle da criança, se necessário e, de seguida,

levantar-se para a posição de pé, com cuidado na forma

como adequa a sua própria postura enquanto o faz.

As crianças que têm um deficit

sensorial, como deficiência

visual, podem não conseguir

vê-lo a aproximar-se e podem

assustar-se quando tocadas ou

manuseadas repentinamente.

Deverá descrever exatamente

o que vai acontecer e para

onde planeia levar a criança,

para que ela se possa ajustar e

preparar.

Impacto das perturbações sensoriais e cognitivas no

pegar ao colo e no movimentar a criança.

Tente ajustar a sua linguagem ou use gestos para

permitir que a criança entenda o que está prestes a

acontecer. Uma criança que tem problemas com o

processamento perceptivo pode achar difícil as tarefas

de se levantar e de se mover. Se a criança não é capaz

de avaliar distâncias, profundidade e velocidade, ou não

sabe distinguir direita de esquerda, pode ter dificuldade

em acompanhar as instruções que lhe são dadas ou de

avaliar o quão longe ou quão rápido se movimenta. Os

cuidadores precisam de estar cientes dessas questões

para facilitarem que a criança se ajuste e se prepare

para o que vai ocorrer.

Quando se pega ao colo ou se transporta uma criança

com PC o ambiente circundante pode influenciar a forma

como ela reage. A criança pode ter dificuldade em

concentrar-se na tarefa, porque há muita coisa a

acontecer à sua volta, ruídos repentinos podem assustá-

la, o seu tónus muscular e postura corporal irão mudar

em resposta a estímulos ambientais e isso pode

dificultar o pegar ao colo e a manipulação. Os

cuidadores devem sempre estar cientes do que algumas

crianças com PC grave podem sentir, e minimizar isso

sempre que possível.

As crianças com deficiência

auditiva podem não antecipar

adequadamente as situações, a

menos que lhe tenha dado

pistas visuais apropriadas ou

utilizado um método de

comunicação apropriado.

As crianças que utilizam um

sistema de comunicação

aumentativa e alternativa podem

não ter acesso a ele, pelo que

lhes pode ser difícil dizer que

ainda não estão prontas para as

mudanças de posição.

As crianças com dificuldades de

aprendizagem podem não

entender o que se espera delas

ou o que lhes é pedido.
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Pegar ao colo e transportar (2/2)

Adaptado de: Finnie’s Handling the Young Child with Cerebral Palsy at Home. Eva Bower. Illustrated by Annabel Milne. Fourth Edition. British Library Cataloguing in Publication Data. 2009

Levantar uma criança do berço

Até mesmo levantar uma criança pequena de um berço

pode envolver riscos para as costas do seu cuidador.

Para reduzir esses riscos, deve ser adoptado um

manuseio adequado e cuidadoso.

Cuidados que o cuidador deve ter com as suas

costas.

É importante que pegue ao colo e transporte a criança

de forma correta, protegendo-se a si e à criança

também. Sempre que possível, incentive a colaboração

da criança no movimento, pois isso pode evitar que

levante o seu peso integral. Peça à criança para ajudar

o máximo possível, esta abordagem ajudará a estimular

o desenvolvimento das suas competências e a sua

autonomia, e proporcionará oportunidades de

aprendizagem.

Quando a pega ao colo ou quando transporta a

criança, a forma como a aborda e o seu tom de voz

podem afetar a sua reação.

Crianças com tónus muscular aumentado podem

assustar-se se falar alto ou repentinamente. Isto pode

causar um aumento adicional no tónus muscular,

tornando a criança mais difíceis de manusear. Ao invés,

uma abordagem mais estimulante pode ajudarvas

crianças com tónus muscular baixo a prepararem-se

para o movimento. A velocidade com que o movimento é

feito também pode afetar a forma como a criança

responde. Terá que avaliar cuidadosamente com que

rapidez ou lentidão pode realizar a tarefa, e dar tempo à

criança para se ajustar ao que lhe está a acontecer.

Levantar uma criança de uma cadeira baixa ou de

um carrinho de bebé.

Alterar o meio ambiente e ajustar a sua própria postura,

usando seu corpo para auxiliar no pegar ao colo, pode

ajudar a reduzir os riscos envolvidos.

Levantar uma criança de uma cadeira baixa ou de um carrinho de bebê – passo a passo

Etapa 1. Baixe-se até ao nível da criança. Ajoelhe-se ao lado do carrinho de bebé.

Etapa 2. Incline a criança para frente, sobre seu antebraço, e coloque a outra mão sob a anca da criança, retirando-a

suavemente do carrinho.

Etapa 3. Aproxime a criança do seu corpo e ajuste a forma como lhe pega, conforme necessário.

Etapa 4. Levante uma perna para assumir uma posição de pé semi-ajoelhado.

Etapa 5. Levante-se para a posição de pé, transferindo o peso de um pé para o outro.

Levantar uma criança do berço – passo a passo.

Etapa 1. Baixe a lateral do berço. Prepare-se e ajuste a sua postura, coloque os pés na direção do movimento que vai

fazer. Mantenha os joelhos levemente relaxados e mantenha a coluna alinhada.

Etapa 2. Segure o corpo do bebé.

Etapa 3. Role o bebê na sua direção, sobre o seu antebraço.

Etapa 4. Coloque a outra mão sob a anca da criança e levante-a em direção a si, mantendo-a próxima.

Etapa 5. Levante e ajuste a forma como segura na criança, mantendo-a próxima ao seu corpo.
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Alimentação

Adaptado de: Finnie’s Handling the Young Child with Cerebral Palsy at Home. Eva Bower. Illustrated by Annabel Milne. Fourth Edition. British Library Cataloguing in Publication Data. 2009

Sendo uma actividade comum, a complexidade das

competências envolvidas em comer e beber não são

imediatamente óbvias. Alimentar-se é uma competência

que envolve vários sistemas do corpo: anatomia intacta;

controle e coordenação dos músculos envolvidos na

sucção, preensão, mastigação e deglutição dos

alimentos; percepção sensorial; função intestinal;

suporte cardíaco e pulmonar; integração neurológica de

todos esses processos.

Experiência oral positiva.

Se a criança está a ter dificuldades com a alimentação

oral, pode ser necessário contrabalançar com um toque

positivo ao redor do rosto e da boca. Acariciar o rosto,

trabalhar em direção à boca, beijar o rosto e, se a

criança tolerar, deixar a criança mastigar ou chupar um

dedo pode ajuda-la a entender que a experiência oral

pode ser agradável.

Ritmo.

Após algumas sucções, pode ajudar a criança a manter

o suporte respiratório dando uma pausa de alguns

segundos para que ela possa recuperar o fôlego, para

tal pode ser necessário afastar um pouco a tetina ou

abrir ligeiramente a boca da criança. Muitas crianças

aprendem a fazer uma pausa de forma independente,

afastando-se.

Refluxo gastro esofágico

(O conteúdo do estômago sobe para o esófago).

Como o conteúdo do estômago é ácido, o refluxo gastro

esofágico pode causar desconforto e dor. Esta situação

é particularmente comum em crianças prematuras e em

crianças com PC. As crianças que têm refluxo podem

apresentar após a refeição vômitos recorrentes, choro e

desconforto, bem como adoptar posições de proteção,

como flexão do corpo ou terem frequentemente um

despertar súbito, podem também associar a alimentação

à dor. Assim, é importante minorar o aparecimento do

refluxo através de um posicionamento cuidadoso após a

alimentação, seja numa postura semi-vertical apoiada

ou em decúbito lateral. Pequenas refeições frequentes

podem ser mais confortáveis.

Posicionamento

Crianças com boa coordenação da sucção-deglutição-

respiração são capazes de proteger as suas vias

aéreas, enquanto se alimentam. As crianças com PC

que têm dificuldades de coordenação podem ser

ajudadas através de uma posição semi-ereta, dando-lhe

um apoio semi-rígido. Como as crianças dão sinais sutis

de desconforto ou de stresse, o ideal é que, quem dá a

alimentação, possa ver o seu rosto. (Imagem 3).

Suporte do queixo.

Para promover os movimentos da língua, necessários

para comer alimentos sólidos, dar um suporte adicional

no queixo da criança. Isso pode ser dado quer de lado

quer de frente, colocando os dedos por forma a apoiar o

queixo e os lábios, mas pode levar algum tempo até que

a criança tolere este nível de toque (Imagem 4).

Colheres

Para que seja mais fácil à criança encerrar dos lábios,

pode ser utilizada uma pequena colher rasa e, assim,

ajuda-la a retirar o alimento da colher. Aplicar uma

pressão para baixar a língua, de forma suave e firme,

pode ajudar algumas crianças a encerrar de forma mais

eficaz os lábios e a evitar os movimentos da língua para

a frente (Imagem 5). Colocar um dedo no lábio superior

pode ajudar a criança a trazê-lo para baixo, o que facilita

remover o alimento da colher. Algumas crianças com PC

têm um forte reflexo de morder quando algo é colocado

dentro da boca, ou seja, a boca encerra com força e

involuntariamente, nestas situações pode ser necessária

a utilização de uma colher de borracha ou plástico.

Beber por um copo.

Algumas crianças com sucção ineficiente podem ter

mais eficácia se se passar para uma alimentação por

goles, utilizando um copo. Os líquidos podem necessitar

de ser espessados, para promover uma progressão

mais lenta e assim dar tempo à criança para organizar

uma deglutição segura. Isto é particularmente relevante

se a criança tiver dificuldade em segurar o líquido na

boca, pois promove que levante a parte de trás da

língua e, assim, o controlo do fluxo para a garganta.

Imagem 1 Imagem 2 Imagem 3 Imagem 4

Imagem 5
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Vestir e Despir (1/2)

Adaptado de: Finnie’s Handling the Young Child with Cerebral Palsy at Home. Eva Bower. Illustrated by Annabel Milne. Fourth Edition. British Library Cataloguing in Publication Data. 2009

Vestir e despir uma criança com desenvolvimento típico é
relativamente fácil, pois ela vai acompanhando os
movimentos propostos, sem os contrariar (por exemplo,
se colocar uma tshirt sobre a cabeça da criança, ela
automaticamente empurrará a cabeça para cima pela
abertura), as reações naturais de autoproteção da criança
e a capacidade de se equilibrar ao ser manuseada
permitem que vá ajustando a sua posição e, se
desconfortável, se afaste ou, em alternativa, afaste o
cuidador. A criança com PC, ao contrário, quando se veste
e despe sente-se muitas vezes insegura: a criança com
tónus aumentado e maior rigidez está limitada nos
movimentos e, portanto, quando manuseada não se
consegue ajustar; a criança com espasmos intermitentes e
movimentos involuntários, embora mais capaz em se
mover, não tem estabilidade. Assim, é importante que,
antes de vestir e despir a criança, se certifique de que esta
está numa posição em que se sente segura e simétrica, ou
seja, a cabeça, o tronco e a anca estão alinhados e que o
seu peso está distribuído uniformemente.

Princípios gerais
1. Escolha a posição ou posições que minimizem a rigidez e
os movimentos indesejados: dependendo das
características da criança essas posições podem ser
deitada, sentada, ajoelhada ou em pé. Assim, facilita a
actividade para si e para a criança.
2. Antes e durante o vestir e despir, e nas diferentes
posições, certifique-se que a criança está o mais simétrica
possível. Geralmente é mais fácil vestir o lado mais afetado
primeiro e despi-lo por último.
3. Se possível, certifique-se de que todas as roupas estão
ao alcance e onde a criança as possa ver.
4. Perante uma criança mais dependente, certifique-se que
a criança está deitada ou sentada ao seu nível.
5. Tente dar à criança muitas oportunidades para colaborar
no vestir e despir, praticando todas as competências que
possui, embora limitadas. Diga sempre à criança o que vai
fazer e o que quer que ela faça.

Crianças pequenas - A maioria das crianças com PC mais
pequenas são muito fáceis de vestir e despir.

Para estimular a participação
da criança vire-a para si e
fale com ela. Para facilitar,
tente trazer o ombro da
criança para frente e esticar
o braço, como mostra a
Imagem 5.

Se a criança pequena tender a curvar-se ou inclinar-se para
a frente, fletindo-se bastante, pode ser mais fácil vestir ou
despir sobre os joelhos (Imagem 1).

Se a criança tender a empurrar-se para trás, esticando-se
muito, pode ser mais fácil vestir e despir sobre os seus
joelhos (Imagem 1), ou ao colo (Imagem 2).

Imagem 1 Imagem 2

As imagens 3 e 4 mostram uma forma de movimentar as
pernas para trocar uma fralda

Imagem 3
Dobrar os joelhos da 

criança para cima e para 
fora para afastar as pernas.

Imagem 4
Endireitar as pernas para 

baixo dando apoio aos 
joelhos.

Imagem 5

Criança pequena que tende a esticar-se para trás em
extensão e que não tem equilíbrio sentado.
Se a criança estiver deitada de costas, a superfície de apoio
deve estar reclinada ou inclinada de modo a que a sua
cabeça fique ligeiramente mais alta que os pés. Isso deve
ajudar a que consiga dobrar e fletir a cabeça da criança,
trazer os ombros e braços para a frente e dobrar as suas
ancas, joelhos e tornozelos. Alternativamente, pode tentar
vestir a criança deitada de lado: nesta posição para vestir,
coloque-a primeiramente com o lado mais afetado para
cima, para despir com o lado menos afetado para cima.

Imagens 6 e 7: uma forma de movimentar os braços para
colocá-los nas mangas

Imagem 6
Virar os braços da criança 

e endireitá-los a partir 
dos cotovelos.

Imagem 7
Segurar a mão da 

criança e manter o 
cotovelo reto.
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Vestir e Despir (2/2)

Crianças mais velhas: Tente não perder oportunidades de
encorajar a criança a ser independente. Por um lado, tente
não dar à criança mais ajuda do que o necessário, mas, por
outro, não permita que a criança se sinta frustrada. Cada
tarefa deve ser dividida em etapas pequenas e fáceis.

Criança com movimentos involuntários:

Se colocada de costas, a criança assume diferentes graus
de flexão, abdução e rotação externa, quer com os braços,
quer com as pernas. Pode, também, ter tendência a virar a
cabeça predominantemente para um lado, resultando em
assimetria do tronco e das ancas. Nestas situações, pode
ser mais fácil vestir a criança deitada de lado ou sentada
no colo.

Provavelmente a posição mais confortável é a mostrada na
Imagem 1, especialmente se a criança empurrar a cabeça
e os ombros para trás e pontapear continuamente.

Vestir e despir a criança mais gravemente afetada.

Como estas crianças têm geralmente pouco ou nenhum
equilíbrio sentado, são habitualmente vestidas e despidas
deitadas numa cama ou numa superfície firme a uma
altura conveniente. A criança com PC mais grave, quando
deitada de costas, habitualmente aumenta a rigidez, os
movimentos involuntários e a alteração do tónus
muscular. Nestas situações vale a pena tentar, pelo menos
parcialmente, vestir ou despir a criança deitada de lado.
Ao rolar de um lado para o outro a criança tende a relaxar,
pelo que pode não assumir a posição de esticada durante
o tempo suficiente para ficar rígida ou empurrar-se para
trás (Imagens 12, 13 e 14). Deitar a criança de lado pode
facilitar a colocação de roupas sobre a sua cabeça, ajudar a
vestir as mangas, a dobrar as ancas e as pernas, o que
ajuda a colocar as calças e a vestir as roupas que se
abotoam nas costas.

Criança mais velha com algum equilíbrio sentada:

Se a criança se vestir no seu colo, certifique-se de que está
correctamente sentada, estável, com os ancas dobrados
ou flectidas e as pernas não muito afastadas ou cruzadas.
Ao posicionar a criança desta forma, deve ser capaz de
rodar o tronco, tornando mais fácil, para si e para ela,
trazer os seus ombros para frente e manter as ancas
flectidas (Imagem 8).

Será mais fácil para si ajudar a criança, se, mais uma vez,
for fácil para ela, assim, confirme primeiro se ela está
correctamente sentada e se se sente segura. De seguida,
rode ligeiramente a criança e traga os dois braços para a
frente, com os cotovelos direitos, as palmas das mãos
voltadas para cima e vire os braços à altura dos cotovelos
(Imagem 9).

Criança mais velha que consegue sentar-se, mas tem
dificuldades no equilíbrio sentado:

A imagem 10 mostra como pode ser dado apoio e
promovida a estabilidade a uma criança que, quando
utiliza as duas mãos para se vestir, não consegue ao
mesmo tempo sentar-se e manter o equilíbrio.
Onde e quanta estabilização é necessária dependerá da
capacidade da criança em controlar a posição sentada
(Imagens 10 e 11).

Imagem 10

Imagem 12

Imagem 8 Imagem 9 Imagem 13 Imagem 14

Imagem 11
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Banho

Dar banho em uma criança com paralisia cerebral (PC),
encorajar a criança a cooperar e, eventualmente, a tomar
banho de forma independente é, por vezes, difícil,
especialmente quando a criança é mais velha ou quando o
seu quadro motor é grave. Nestas situações, a dificuldade
em lhe dar banho está usualmente relacionada com a
dificuldade em que assuma a posição de sentada.

Dar banho em uma criança pequena com PC geralmente é
relativamente fácil, desde que, por segurança, a base da
banheira tenha uma superfície antiderrapante. Se a
superfície for escorregadia, pode colocar uma pequena
toalha por baixo da criança ou, se preferir, um pequeno
tapete de banho que adira ao fundo da banheira. É muito
importante que, antes de colocar a criança dentro ou fora
do banho, dispense alguma atenção e cuidado na sua
preparação e na preparação da criança.

Nunca deixe a criança sem supervisão ou sozinha na
banheira ou numa ajuda técnica de apoio ao banho.

À medida que a criança cresce, pode tentar lavá-la

conforme as Imagens 3 e 4.

Outra possibilidade é dar banho à criança na base do
chuveiro, caso este tenha piso antiderrapante. A
dificuldade acrescida é a de que isso implica baixar a
criança ao nível do chão e levantá-la do nível do chão.

Para uma criança com pouco controle da cabeça e tónus
predominantemente baixo, pode ser útil experimentar
alguns auxiliares de banho versáteis e fáceis de usar
(Imagens 5 e 6).

Algumas crianças empurram a
cabeça para trás, especialmente
quando estão a lavar a cara e
cabeça.
Isto às vezes pode ser evitado
trazendo os dois braços da criança
para frente e enrolando uma
toalha nos ombros e no peito.
(Imagem 7).

Se a criança for capaz de tomar
banho de forma independente, a
ajuda pode ser dada colocando
dois tapetes antiderrapantes, um
dentro da banheira e o outro fora,
e também colocando uma caixa ou
banquinho à altura adequada, no
qual a criança se pode sentar antes
de entrar e sair o banho (Imagem
8).

Se possível, tenha um suporte para
a criança se segurar, as barras de
apoio podem ser úteis. Certifique-
se de que o banho contem apenas
alguns centímetros de água e
verifique a temperatura da água.

Cuidados preventivos para as costas para cuidadores.
Dar banho a uma criança com PC mais velha pode
sobrecarregar as costas do cuidador, com consequências
no futuro. Assim, pense também na melhor posição para
se posicionar.
Ajoelhar-se numa almofada ou sentar-se num banquinho
ao lado da banheira reduzirá a tensão nas suas costas. Se
tiver que retirar a criança do banho ao colo, veja as
orientações do flyer “Pegar ao colo e transportar ”.

Adaptado de: Finnie’s Handling the Young Child with Cerebral Palsy at Home. Eva Bower. Illustrated by Annabel Milne. Fourth Edition. British Library Cataloguing in Publication Data. 2009

Imagem 1 Imagem 2

Imagem 3 Imagem 4

Imagem 5 Imagem 6

Imagem 7

Imagem 8

Algumas crianças com PC são difíceis de manusear,
quando são colocadas e tiradas do banho, outras podem
colocar as suas mãos e braços para trás em extensão,
outras ainda podem ter dificuldades em controlar a cabeça
ou terem baixo tónus no tronco e tenderem a escorregar.
Em vez de colocar ou retirar a criança do banho numa
posição semi-deitada, pode ser mais fácil flectir a criança
primeiro, para que as ancas fiquem dobradas e o tronco e
os braços venham para frente (Imagem 1). Se for difícil
flectir a criança, como solução de curto prazo, pode tentar
lava-la conforme mostrado na (Imagem 2).
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Dormir (1/2)

O sono é indispensável para todos nós. Se dormirmos
adequadamente sentimo-nos reparados e funcionamos
melhor, tanto mental como fisicamente.

Dormir mal representa um esforço significativo para a
criança com paralisia cerebral (PC), não ter uma boa e
reparadora noite de sono coloca-a em desvantagem, a
capacidade de concentração da criança pode ser afetada e
o seu comportamento difícil de controlar.

É fácil assumir que todos esses problemas são causados
pela PC, e até certo ponto isso pode ser verdade, mas uma
criança com PC privada de sono terá dificuldades
acrescidas, quer relativamente à sua condição, quer à sua
capacidade de funcionar.

Falar durante o sono, sonambulismo e ranger os dentes.
Podem ocorrer em qualquer criança, geralmente durante a
primeira metade da noite. É importante que sejam
tomadas todas as medidas que garantam que a criança
sonâmbula está segura e que quaisquer objetos
potencialmente perigosos não estão ao seu alcance. Ela só
necessita de ser guiada calmamente de volta para a cama,
sem a acordar e, na manhã seguinte, não terá memória do
ocorrido, pois estava a dormir. Falar ou ranger os dentes
durante o sono muitas vezes passa despercebido e,
habitualmente, não têm qualquer importância.

Lidar com os terrores
noturnos.
Fique calmamente perto da
criança, garantindo que ela
não se aleija. Os terrores
noturnos raramente duram
mais de 20 minutos, de
seguida a criança volta ao
sono tranquilo.

A importância do sono da criança com PC não pode ser
subestimada.

Ao longo da noite todos nós atravessamos por fases de
sono leve e passamos por fases de sono profundo. O
cérebro muda sucessivamente de uma fase para a outra,
em ciclos bem organizados, cada um com duração de 50 a
90 minutos.

Quando o cérebro entra em sono leve fica parcialmente
acordado, o que ocorre várias vezes por noite. Estes
pequenos despertares são muito curtos e a maioria de nós
volta serenamente a um nível de sono mais profundo.

É importante perceber que é a própria natureza do sono
que causa esta vigília momentânea, e que, o facto da
criança acordar, nem sempre significa que está com dores
ou incomodada com alguma coisa. É claro que a
possibilidade da criança estar doente ou desconfortável
deve sempre ser investigada e, se necessário, tratada.

Pesadelos
Qualquer criança pode chorar durante a noite, mas os
cuidadores de uma criança com PC vão querer garantir que
na sua origem não está algum desconforto físico.
Pesadelos são sonhos desagradáveis que todos nós
experimentamos, geralmente ocorrem no final da noite ou
no início da manhã. Se a criança for capaz de falar, irá
descrevê-los e terá medo de voltar a dormir. A criança
deve ser mantida na cama, serena, brevemente
tranquilizada, e encorajada a voltar a dormir.

Terrores noturnos.
Estes são eventos comuns em crianças com menos de 7
anos, mais frequentes quando a criança está muito
cansada. Normalmente, durante a primeira parte da noite,
a criança solta um grito e senta-se na cama, ou se não
conseguir, mantem-se deitada com os olhos bem abertos,
suando e aparentemente assustada. A criança afastará a
pessoa e resistirá, geralmente parecendo incoerente, mas
está sem consciência do que está a acontecer.

Rolar, balançar e bater na cabeça no início do sono ou
durante a noite.
As crianças com algum tipo de lesão cerebral parecem ser
um pouco mais propensas a apresentar esse tipo de
movimento antes de dormir, ou durante a noite após
despertar. Habitualmente não mostram sinais de angústia
e depois voltam a adormecer.
A criança com PC pode ter movimentos limitados, por isso
pode ser difícil perceber o que está a acontecer. Intervir
para tentar impedir esse comportamento habitualmente
piora a situação, portanto, acolchoar o berço ou a
cabeceira e, se necessário, a parede ao lado da cama ajuda
a evitar que se aleije.
Garantir que a criança está segura é fundamental.

Condições associadas à PC que podem afetar o sono da
criança:

Distúrbios respiratórios,
Convulsões,
Problemas relacionados com o sistema digestivo,
Dificuldades em permanecer confortável à noite.

Adaptado de: Finnie’s Handling the Young Child with Cerebral Palsy at Home. Eva Bower. Illustrated by Annabel Milne. Fourth Edition. British Library Cataloguing in Publication Data. 2009

O berço e cama
O berço e a cama necessita de ser suficientemente grande
e de ter um colchão firme, que de suporte. A segurança
também é uma questão relevante, principalmente nas
crianças com movimentos involuntários amplos. Podem
ser colocados protetores acolchoados nas laterais do
berço e nas cabeceiras. Pode ser necessário ajustar a
altura da cama ou do berço, para permitir que os
cuidadores peguem ao colo e manuseiem a criança de
forma confortável, em segurança e sem esforço.
Roupa de cama
Deve-se estar ciente de que a criança pode não conseguir
tapar-se e destapar-se, pelo que ajustar as roupas de
dormir pode ajudar nas noites frias ou quentes.
Coberturas leves e quentes que não pressionam muito os
membros ou o tronco são as melhores.
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Posicionamento para dormir
A menos que exista algum impedimento por questões de
saúde, habitualmente as crianças pequenas são deitadas
de lado, até adquirirem competências para rolarem de
forma autónoma e escolherem a posição que lhes é mais
confortável. Isto pode não ser possível na criança com PC,
pois, pode-lhe ser difícil fletir o corpo para se colocar de
lado ou, estando nessa posição, ter o reflexo de se
estender e esticar-se para trás, ou ainda, devido a
dificuldades em se estabilizar, simplesmente virando-se
para a posição de costas.
Não se propõe que se deite a criança numa posição que,
embora potencialmente benéfica, lhe seja desconfortável,
mas sim que, observada a posição de dormir preferida, se
possam proporcionar os apoios que facilitem um
posicionamento o mais correcto possível e desencorajar
posicionamentos que possam não ser tão adequados.

As posições habitualmente adoptadas pelas crianças com
PC, quando deitadas na cama, são:

1. Colocar a cabeça virada para um lado, sem estar
alinhada com o tronco.

2. Colocar as ancas e os joelhos rodados para dentro
(Imagem 1), para fora (Imagem 2), ou para um dos
lados mas desalinhados com o tronco (Imagem 3).

3. Colocar todo o corpo em posições assimétricas, muito
fletido para a frente ou demasiado inclinado para trás.

A criança não é capaz de controlar a forma como o corpo
se posiciona e adota posturas assimétricas. Assim, é
importante que a criança seja encorajada a deitar-se numa
posição tão simétrica quanto confortável, na medida do
que for possível para a sua condição, com a cabeça e os
membros apoiados e posicionados o mais próximo
possível do normal. As imagens 4 e 5 mostram uma
criança deitada em decúbito lateral corrigido, utilizando
ajudas técnicas para um adequado posicionamento.

Posicionamento da criança durante a noite
É importante ponderar um posicionamento adequado e
confortável durante a noite, que proporcione à criança o
suporte postural que mantenha o corpo devidamente
alinhado. Provavelmente uma criança com PC terá o tónus
muscular alterado e poderá tender a ficar em posições
pouco adequadas. As pernas podem rodar para fora ou
para um lado, e as articulações, ossos e músculos podem
ficar fixos em posições incorretas. Os órgãos internos
também podem ser afetados de forma inadequada.

Imagem 1
Com as ancas e joelhos 
rodados para dentro.

Imagem 2
Com as ancas e joelhos

rodados para fora.

Imagem 3
Com as ancas e joelhos 
rodados para o mesmo 

lado, desalinhados com o 
tronco.

Imagem 4
Deitado em posição lateral, 

corrigida com rolos e 
travesseiros.

Imagem 5
Deitado em posição lateral, 
corrigida com uma prancha 

de decúbito lateral.

A posição em que a criança dorme é muito relevante, pois
é provável, que nela permaneça por longos períodos e
possa ficar tensa. Se estiver confortável, aquecida e
relaxada, é menos provável que a criança precise da
atenção dos cuidadores durante a noite, e durma melhor.

Adaptado de: Finnie’s Handling the Young Child with Cerebral Palsy at Home. Eva Bower. Illustrated by Annabel Milne. Fourth Edition. British Library Cataloguing in Publication Data. 2009

Crianças com problemas de visão ou audição graves
Se a visão da criança está tão seriamente afetada que a
impeça de distinguir o claro do escuro, o seu “relógio
biológico” pode ser afetado. Rotinas regulares na hora de
dormir, mensagens verbais claras, roupas e brinquedos
macios utilizados apenas na cama, ajudam a criança a
perceber que é hora de dormir.
A criança com surdez que usa aparelhos auditivos de dia,
sem estes pode sentir-se isolada durante a noite, pois não
consegue captar os sons domésticos usuais e sentir-se
acompanhada. Rotinas, um ambiente familiar, uma
pequena luz noturna e brinquedos macios utilizados só
para dormir, podem ajuda-la a saber que é hora se deitar.

Sestas
A criança pequena com PC necessita de dormir a sua sesta,
como qualquer outra criança. A maioria das crianças
supera essa necessidade por volta dos 3 a 4 anos.
A hora e duração da sesta podem influenciar como dome
de noite. Uma sesta muito longa ou muito tardia pode
implicar que a criança não esteja pronta para dormir pelas
19h ou 20h, mas não fazer a sua sesta habitual geralmente
tem como consequência que fique tão cansada que não
consigue relaxar e serenar na altura de dormir.

Promover uma boa noite de sono em crianças com PC.
As actividades que a criança faz ao longo do dia
influenciam a possibilidade de ter um bom sono reparador
durante a noite. A criança precisa de ter oportunidade de
explorar, de ser estimulada e de interagir com pessoas
afetuosas. Sempre que possível deve ser incentivada a
movimentar-se, a ir variando as posições, a brincar e
participar. Para além de promover um sentimento de
realização, um bom posicionamento pode permitir que a
criança brinque e faça mais coisas e, assim, gaste energia.
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Imagem 2
Atenção partilhada: A 

criança olha para a tigela, 
mas pede-se que olhe para 

o adulto.

Imagem 3
Atenção partilhada: A criança 

olha para o carro em cima, mas 
pede-se que siga o seu 

movimento pela rampa.

Comunicação (1/2)

Adaptado de: Finnie’s Handling the Young Child with Cerebral Palsy at Home. Eva Bower. Illustrated by Annabel Milne. Fourth Edition. British Library Cataloguing in Publication Data. 2009

A paralisia cerebral (PC) é uma perturbação da postura e
do movimento que também pode afetar as competências
da criança para comunicar.

A comunicação envolve a área motora desde as primeiras
expressões faciais do bebé, aos seus primeiros
movimentos do corpo, que são interpretados pelos
adultos como tendo significado, até aos intrincados e
complexos movimentos oromotores envolvidos na fala.

A PC pode também estar associada a uma série de
dificuldades adicionais, como deficiências visuais e
auditivas e dificuldades de aprendizagem. Estes fatores
também podem influenciar o desenvolvimento da
comunicação.

A comunicação de uma criança com PC não se concentra
apenas na fala, ou seja, é de valorizar qualquer coisa que a
criança faça e que possa ser interpretada como tendo
significado ou que transmita uma mensagem sobre a
forma ela se sente ou o que é que a criança quer.

Durante os primeiros meses de vida os bebés “convidam”
os adultos a conversar com eles, através de contato visual,
respondendo com interesse a um tom de voz específico e às
expressões faciais exageradas, que habitualmente usamos
quando falamos com eles, e podem interagir e interromper
essa 'conversa‘ fazendo barulho ou desviando o olhar. A CP
pode tornar essa “dança” mais difícil.

Uma criança pequena que se move menos ou de maneira
diferente, pode proporcionar menos oportunidades para os
adultos responderem. Bebés com tónus baixo nos músculos
faciais podem ter expressões faciais menos claras e difíceis
de interpretar. Problemas visuais adicionais podem
dificultar o contato com a criança. As crianças com PC
podem responder lentamente aos seus cuidadores,
distorcendo o momento da interação e dando origem a
mal-entendidos.

Atenção partilhada
A capacidade de alternar o olhar do objeto para a pessoa
(que mostra ou que dá o objeto) é chamada de atenção
partilhada. As crianças muitas vezes olham para o adulto
como se estivessem à procura de informações sobre como
reagir. As crianças com PC precisarão de tempo extra para
fazer estas alternâncias na atenção. Algumas têm especial
dificuldade nos movimentos oculares voluntários e pode
haver um longo atraso entre querer olhar e ser capaz de
virar a cabeça e os olhos na direção certa (Imagens 2 e 3).

Intervenção precoce
Desde o nascimento que pais e
cuidadores procuram significado
no comportamento do bebé.
Movimentos, expressões faciais e
sons são interpretados como
sinalizando que a criança está
com fome, cansada,
desconfortável, excitada ou
interessada nas pessoas ou no
que se passa à sua volta. Embora
nas fases iniciais tais
comportamentos possam não ser
intencionais, eles vão tendo mais
propósito à medida que a criança
desenvolve o controle motor para
repetir movimentos específicos.

Proporcione intervalos de tempo mais longos para que a
criança organize uma resposta e esteja alerta para possíveis
sinais que possam ser trocas de comunicação. A criança
pode estar acostumada a sinais de comunicação
específicos, se tiver a oportunidade, pergunte aos pais ou a
outras pessoas que a conheçam bem, quais são esses sinais.

Crianças com dificuldades no equilíbrio e/ou no controle da
cabeça precisarão de mais apoio. Estar numa posição ereta
e apoiada permitirá que ela olhe ao redor e se concentre
nos objetos e atividades, proporcionando oportunidades de
falar sobre o que está a acontecer. Crianças com deficiência
visual precisam de apoio adicional.

Gestos
As crianças utilizam uma grande variedade de gestos para
comunicar: acenar, apontar e afastar coisas ou balançar a
cabeça para rejeitar. Apontar pode atuar como um pedido
ou expressar interesse num objeto ou acontecimento. Uma
criança com PC pode não ser capaz de o fazer com precisão,
as alternativas para apontar podem incluir apontar com os
olhos (olhar do objeto para o rosto do cuidador e depois
voltar para o objeto); olhar e vocalizar; olhar e levantar um
braço, etc.

Escolhas que criam oportunidades.

Imagem 1

Imagem 4
Proporcionar uma

escolha: Quer o livro ou
quer a roca?

Para ajudar a criança a expressar
as suas preferências e a tomar
decisões, devem criar-se
oportunidades de escolha, como
por exemplo, dos alimentos
durante as refeições ou dos
brinquedos nas brincadeiras.
Colocar dois ou mais objetos
numa posição em que o adulto
possa ver claramente o rosto da
criança, nomear os objetos e, de
seguida, solicita que a criança
olhe para a coisa que deseja
(Imagem 4).
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Comunicação (2/2)
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Complementar a expressão pela fala.
Podem ser pensadas diferentes estratégias e métodos
para melhor as competências de comunicação das crianças
com PC. Assinalar ou apontar para uma imagem ou palavra
enquanto fala, aumentará a compreensão da fala
disártrica. Sinais de comunicação subtis ou idiossincráticos
podem ser reconhecidos pelas famílias, mas não por
parceiros de comunicação menos familiarizados. A
"Comunicação Aumentativa e Alternativa" (AAC) pode não
ser tão necessária em casa, mas terá um papel importante
a desempenhar para permitir que a criança participe
noutros ambientes.

Fala
A produção do som está intimamente ligada com as
competências motoras da criança e com o seu nível de
compreensão da linguagem. Algumas crianças com PC
desenvolvem a fala sem problemas, outras não têm uma
fala clara ou esta só é inteligível pelos membros da família.
Algumas tem disartria (movimentos orais imprecisos para
a produção da fala) ou dispraxia (controle voluntário
inconsistente), ou dificuldades na precisão dos
movimentos da boca.

Muitas crianças com PC apresentam alterações na fala
devido ao suporte postural, a fadiga, ao estado geral de
saúde, às dificuldades oromotoras ou aos conteúdos
emocionais daquilo que estão a dizer. Um bom suporte
postural pode ajudar a criança na produção do som, em
termos respiratórios, e a fornecer estabilidade da cabeça,
pescoço e mandíbula, o que, por sua vez, pode aumentar o
controle dos movimentos oromotores para a produção da
fala. Os cuidadores devem responder a qualquer tentativa
de vocalizar, para encorajar a criança a comunicar.

É contraproducente pressionar a criança em demasia:
algumas crianças quanto mais tentam produzir um som,
mais tensão corporal experimentam, resultando numa
capacidade reduzida de vocalizar.

Comunicação sem ajudas técnicas: utilização de sinais.
Combinar com a criança um “código” pode ser um método
de comunicação eficaz quando ela é capaz de fazer gestos
com as mãos ou quando os utiliza de forma natural. Para
crianças que não conseguem produzir movimentos
precisos, pode ajudar a utilização de gestos mais globais:
por exemplo, juntar as mãos pode indicar que a criança
quer “mais” comida ou “mais” brincadeira, enquanto que
mover as mãos rapidamente pode indicar que a criança
quer “terminar” (Imagens 6 e 7).

Comunicação apoiada:
Objetos
Outra maneira de promover a compreensão da criança
sobre o que está a acontecer é mostrar um objeto e,
paralelamente, dar um reforçar verbal, por exemplo, dar
uma colher antes de oferecer comida. Como a colher é
parte integrante da refeição, esta pode vir a representar
essa atividade. Isso pode ser particularmente útil para
crianças que não têm uma compreensão confiável das
mensagens faladas. Deve-se ter cuidado em selecionar
objetos de referência, para garantir que sejam facilmente
associados a essa atividade.

Imagem 6
Sinalizar que 
quer mais.

Imagem 7
Sinalizar que quer

acabar.

Imagens
As imagens podem ser eficazes na comunicação se a fala
da criança for difícil de entender ou se não falar, mas tiver
ideias específicas que deseja comunicar. As imagens
podem variar em complexidade, a criança pode precisar de
ver uma fotografia da pessoa, lugar, objeto ou actividade
sobre a qual se fala, ou reconhecer que um símbolo
desenhado a pode representar. Esse nível de abstração
possibilita representar conceitos difíceis, como, por
exemplo, ‘rápido’ e ‘mais’. Já existem vários sistemas de
comunicação que utilizam desenhos para comunicar com
estas crianças, descritos como “sistemas pictográficos de
comunicação” (SPC) e têm a vantagem de serem
consistentes, ou seja, os mesmos símbolos são usados em
contextos diferentes, o que permite que a criança “fale”
sobre eventos passados.

Imagem 8
Sistema de comunicação

controlado por um Switch com 
output de voz

Imagem 9
Livro de imagens que 

oferece uma escolha de 
lugares para onde ir.

Imagem 5
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Situações de emergência

A Paralisia Cerebral (PC) é um distúrbio do movimento
que resulta de danos a uma parte do cérebro.
• Cada criança com PC é diferente, o termo “paralisia
cerebral” é como um termo “guarda-chuva” que
descreve toda uma gama de problemas diferentes.

• A perturbação do movimento podem variar de leve a
grave.

• Algumas crianças com PC podem ter outras deficiências
ou problemas de saúde associadas ao distúrbio motor.

Que outros problemas a criança pode ter?

Epilepsia.
Uma em cada três crianças com PC tem epilepsia. Algumas
crianças podem ter apenas convulsões muito ocasionais,
noutras as crises pode ser mais recorrentes.

Deficiência intelectual ou dificuldades de aprendizagem.
As capacidades intelectuais das crianças com PC são muito
variáveis. Crianças com deficiências motoras graves podem
ter inteligência normal.

Dificuldades perceptivas
Algumas crianças com PC podem ter dificuldades
perceptivas, por exemplo, ter dificuldade em compreender
noções como tamanho, forma ou distâncias.

Problemas de fala e linguagem
Algumas crianças com PC não terão dificuldades em falar;
outras precisarão de métodos alternativos para a
comunicação.

Problemas de saúde
As crianças com PC têm os mesmos problemas de saúde
que outras crianças da mesma idade. Algumas crianças
com PC grave podem ter problemas de saúde específicos:
Défices visuais ou auditivos; Prisão de ventre; Desnutrição;
Refluxo gastroesofágico; Dor; Infecções pulmonares
recorrentes.

Ideias práticas para abordar a criança:
A criança com PC sente-se frequentemente insegura. Uma
criança com tónus e rigidez aumentados está limitada nos
movimentos e, portanto, não se consegue ajustar quando
é manipulada, quando tem espasmos intermitentes e
movimentos involuntários, embora mais capaz de se
mover, não tem estabilidade.

Certifique-se de que a criança está numa posição em que
se sente segura.

Tente escolher uma posição que minimize a rigidez e os
movimentos indesejados. Dependendo das características
da criança, essas posições podem ser deitada, sentada,
ajoelhada ou em pé, o mais simétricas possíveis (cabeça,
tronco e pelve alinhados).

Olhe para a criança nos olhos, mas não force o contato
visual, pois isso pode causar desconforto. Gentilmente
incentive a criança a olhar para si.

Ajuste a sua linguagem ou use gestos para que a criança
entenda o que está prestes a acontecer, se ela estiver
nervosa e angustiada, abrande o mais rápido possível e dê-
lhe oportunidades para colaborar usando todas as suas
competências, ainda que limitadas.

Prepare a criança para o que lhe vai acontecer,
especialmente em situações novas e diferentes, explique-
lhe sempre o que vai fazer e o que quer que ela faça.

Introduza a criança a novas situações com calma, para a
ajudar a relaxar e a confiar em si. Converse com a criança,
dê-lhe a oportunidade de responder e participar.

Comunicar com uma criança com PC:
Não se concentre apenas na fala. Qualquer coisa que a
criança faça, passível de ser interpretada como tendo
significado, pode ser uma mensagem sobre como se sente
ou sobre o que quer.

Expressões faciais, sons, acenar, afastar coisas, balançar a
cabeça para rejeitar, apontar ou apontar com o olhar
(alternar olhar para o objeto e para o rosto da pessoa),
olhar e vocalizar, podem ser formas alternativas ou
aumentativas que a criança utiliza para se fazer entender.

Comunicação alternativa e aumentativa:
Se a fala da criança for difícil de entender ou se a criança
não falar, mas tiver ideias específicas do que deseja
comunicar poderão ser utilizadas imagens para melhorar a
comunicação.

Existem diversos “sistemas pictográficos para a
comunicação” que foram desenvolvidos para crianças com
dificuldades na expressão pela fala.

Fazem parte deste documento algumas tabelas de
comunicação que podem ser usadas para comunicar com
crianças com PC ou crianças que falam outras línguas com
as quais não estamos familiarizados.

https://isaac-online.org/english/aac-support-for-ukraine/
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DIRETRIZES PARA O
ACESSO À

COMUNICAÇÃOCada um de nós tem necessidades de comunicação únicas.

Aqui estão algumas sugestões para descobrir do que é que uma pessoa com dificuldades de comunicação pode precisar.

 Receba uma pessoa com dificuldades de comunicação com um sorriso, diga “Olá” e fale diretamente para ela

e não apenas para a pessoa que a acompanha;

 Pergunte à pessoa o que é que deve fazer para comunicar com ela. Ela deve dizer-lhe como fazer ou dar-lhe instruções para ler. Se

necessário, desloque-se até onde possa ver e ler a forma como pode comunicar com ela;

 Dê-lhe tempo! Uma pessoa com dificuldades de comunicação demora mais tempo a transmitir as mensagens;

 Esteja disposto a esperar até entender a mensagem. Diga à pessoa o que entendeu até então e, se necessário, vá para uma zona mais

tranquila; pergunte-lhe se pode adivinhar ou deve esperar que ela repita a mensagem ou lha diga de outra forma;

 Se a pessoa tiver dificuldades em entender o que lhe está a dizer, utilize linguagem do dia-a-dia e mostre-lhe imagens e objetos

representativos do que está a falar;

Adaptado de : Communication Disabilities Access Canada, 2013 traduzido por UTAAC: Unidade de Técnicas Aumentativas e Alternativas de Comunicação 
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 Forneça diferentes meios às pessoas para contactar consigo, como o telefone, fax, email, serviços online.

Esteja preparado para comunicar com pessoas que utilizem dispositivos de fala ou acompanhantes, mesmo ao telefone;

 Tenha a certeza de que os seus sinais são claros, fáceis de ver e entender;

 Pergunte à pessoa com dificuldades de comunicação como é que ela vai indicar que quer dizer algo;

 Tenha a certeza que o seu material escrito é fácil de ler e de entender. Pergunte à pessoa se precisa de apoio ou se prefere uma cópia

eletrónica desse material;

 Faça os seus impressos fáceis de ler, compreender e preencher. Perceba se a pessoa precisa de apoio com a escrita ou de uma cópia

eletrónica que possa utilizar no seu computador;

 Se tiver impressos para assinar, pergunte à pessoa como é que ela o faz. Ela pode utilizar uma assinatura escrita, um X, um carimbo,

uma assinatura eletrónica ou necessitar de assistência.














